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Martina III, bild från Fredrik Mossberg 

Ännu ett år med Corona? 
 

Halva året har snart gått och fortfarande är det Coronaviruset som styr många aktiviteter, eller skall man 

kalla det ”icke-aktiviteter”? Det mesta är ju fortfarande inställt. 

Men positiva inslag finns, vi kan vara utomhus och vi kan segla i egen båt med klart smittosäkert avstånd 

till andra. 

Och allt fler får eller har fått vaccinet som vi alla längtar efter. Sommaren kommer nog att bli bra även 

om man nog bör tänka sig för hur man skall agera om man råkar komma i närheten av något slags 

”folksamling”. 

För klubbens del kommer aktiviteterna som vanligt att ligga i slutet av sommaren och då bör de flesta ha 

fått minst en första vaccinspruta. På ostkusten följer vi upp förra sommarens succé med hoplänkad 

eskader och sensommarträff men i år i omvänd ordning. På västkusten bjuder vi in till en träff i slutet av 

augusti. 

 

Om det sedan under hösten blir återgång till mer ”normala” förhållanden hoppas vi att det skall gå att 

arrangera någon slags träff på båda sidorna av Sverige. 

Segla gôtt, vi kanske ses, 

Leif 
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Årsmötet 
 

Årets årsmöte genomfördes på samma sätt som 2020 men i år inom stipulerad tid. Det kom inga 

kommentarer till det utskickade materialet och hela genomförandet blev problemfritt.  
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Inbjudan till Bohuslän 

 
Hej OE-seglare i väst!  

 

På lördagen den 28 augusti hoppas vi att ett flertal OE-seglare sätter kurs mot Skärhamn för att träffas 

under gemytliga former. 

Vid 3-tiden hoppas vi att alla har kommit fram och klubben bjuder på en välkomstfika där vi presenterar 

oss för varandra. 

Efter fikat kanske många känner att det blivit väl mycket sittande och är pigga på att hänga med på 

Skärhamnsvandringen. Vandringen går bl.a. förbi Skärhamns sjöfartsmuseum som det också kan vara 

intressant att besöka. Vandringen är ca. 5 km och tar nog ca 2 timmar. De som inte vill gå med på 

vandringen kan t.ex. snacka båt och titta på bra eller kanske dåliga lösningar eller ta en promenad i de 

närmaste omgivningarna. 

Tyvärr är det nog svårt att hinna med både vandringen och museibesök så vi måste nog välja ett av dem. 

 

Fram på kvällen samlas vi i TSS-lokalen för att gemensamt avnjuta den kvällsmat som var och en tagit 

med sig. Obs, eftersom det är kommunen som hyr ut lokalen får man inte förtära alkohol där. 

 

På söndag morgon antar vi att båtsnacket fortsätter och vi avslutar med en förmiddagsfika vid 10-tiden. 

Sedan seglar vi hem, kanske med en och annan god ide i bagaget. 

 

Vi hoppas på att kunna få reserverade platser i hamnen och behöver därför få in anmälningar så snart 

som möjligt och senast 15/8 -21. 

Vi behöver också veta om ni föredrar vandringen eller museet eller inget av dessa. 

Anmäl dig med ett mail till klubben@oeyc.org eller till något av telefonnumren nedan. 

 

Förutsättningar för genomförande är att det blir minst 6 deltagande båtar och att inga coronarestriktioner 

sätter hinder i vägen. 

 

Vänliga hälsningar 

Fredrik      0705-60 31 78 

Leif           0705-69 48 67 

 

  

https://www.tjorn.se/kultur-fritid-och-turism/natur-och-friluftsliv/vandra/skarhamnsvandringen
mailto:klubben@oeyc.org


 

  7 

Sommarträff och eskader på ostkusten 
Inbjudan till sommarträff 14-15 augusti 

Lördagen den 14 augusti kl. 13 samlas vi för den traditionsenliga sommarträffen. 

Vi har valt att förlägga träffen till Finnhamn. Dvs. samma plats som 2020. Erfarenheterna av Finnhamn 

var goda och gav oss såväl bra ankringsmöjligheter som trevlig natur som passade för seglarmöte. 

Eftermiddagen kan vi använda till besök i varandras båtar och fritt umgänge på Coronaavstånd. 

Under senare delen av eftermiddagen har vi någon programpunkt som avslutas med en drink innan vi 

plockar fram grillar och vad ni önskar för kvällens middag. Det blir alltså ”båtvis” matlagning. 

Vi hoppas på bra väder och att vi kan äta tillsammans på berget. 

På söndag förmiddag fikar vi tillsammans innan avfärd mot hemmahamnen eller nya mål. 

Anmälan till sommarträffen senast 31/5 på ostkustarr@oeyc.org 

Inbjudan till eskadersegling 15 - 21 augusti 
Söndagen den 15 augusti avseglar sommarens OEYC-eskader från Finnhamn. Vi har länge arbetat med 

att arrangera eskadern kring ett Ewert Taube- tema. Detta är inte helt enkelt då det är svårt att hitta 

platser som passar att besöka. Det måste både fungera med tilläggning av alla båtar och med 

möjligheter att göra ett program om just Ewert Taube. Vi har därför valt att vidga temat till: En eskader 

där vi besöker intressanta platser och möter kulturpersoner t.ex. Taube. 

Preliminärt seglar vi t.ex. till Furusund, Fejan, Lygna, Sjösala och ytterligare någon plats. Arbetet med 

programmet pågår fortfarande. Idéer tas tacksamt emot. 

Under eskadern svarar varje båt för sin matlagning och sitt hushåll. Vi kommer troligen att äta på 

restaurang 1-2 gånger under veckan. 

Just nu har vi 5 anmälningar till eskadern men fler är välkomna. För att få plats med båtarna i olika 

hamnar begränsar vi antalet båtar till ca 8.    

Avgift per båt är prel. 800:-. Avgiften avser gemensamma kostnader för t.ex. guidning , inträde, gåvor till 

värdar, mm. Hamnavgifter betalas av resp. båtägare. 

För vår planering behöver vi bindande anmälningar senast 31 maj på ostkustarr@oeyc.org. 

Eftersom Vi seglar har blivit försenad har tyvärr anmälningstiden till ostkusteskadern gått ut. Om du vill 

delta kontakta Bengt Guvå eller Marianne Heijbel snarast på telefon. 

Välkomna 
Bengt  Marianne 
0703653851  0708800224 

mailto:ostkustarr@oeyc.org
mailto:ostkustarr@oeyc.org
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OE Yacht Club of Scandinavia 
Styrelse verksamhetsåret 2021  

 
Leif Lexell OE32 0705-69 48 67 

Ordförande, medlemsmatrikel  

Fredrik Mossberg OE32 0705-60 31 78 

Kassör    
Marianne Heijbel OE36 0708-80 02 24 

Ostkustaktiviteter 

Beppe Backlund  OE32  0704-80 84 33  

Webbansvarig     
Bengt Guvå OE36 0703-65 38 51 

Sekreterare 

Ann-Sofie Gustafsson OE33 070-6693099 

Information 

 

Föreningens adress: 

Leif Lexell,  

Bildsnidaregatan 3 

415 74 Göteborg 

 

Plusgiro: 84 81 37-6 

OEYC account details: 

IBAN: SE98 9500 0099 6042 0848 1376 

BIC:   NDEASESS 

 

Webb: www.oeyc.org 
 

 
 
Klubbflaggan 
Flaggan har blå text på vit botten och formatet 

27x20 cm. Den hissas i styrbords sejnfall. När 

vi beställde nya flaggor kunde vi genom goda 

kontakter inom klubben få ett lägre pris av en 

ny leverantör, därför kostar flaggan numera 

endast 125 kronor. Beställ via klubbens PG 84 

81 37-6 och ange ”kod 2”. 

 
 

E-postadress 
Har du meddelat rätt e-
postadress? Det mesta av 
klubbinformationen går numera 
ut via e-post. Vid viktig 
uppdatering av webbsidorna 
skickas automatiskt ett e-brev 
med information om att det 
kommit in något nytt. Därför är 
det viktigt att vi har rätt e-
postadress 
 
Annonsera 
Du vet väl att man som medlem kan 

annonsera gratis på vår webb? Sätt ihop din 

annonstext och skicka den till vår webmaster 

Beppe. 

Gå in på webben och kolla! 

 
Bygghandboken 
Sören Oldebäcks fina bygghandböcker för 

OE32, OE33 och OE36 är i format A4, 

omfattar ca 100 sidor och innehåller 

detaljerade skisser på båtarnas inredning 

samt materialförteckningar. Handboken 

kostar 150 kr + 50 kr för porto och 

emballage.  

Beställ via 

klubbens PG 

84 81 37-6 

och ange 

”kod 3, 4 

eller 5”, 

beroende på 

vilken bok du 

vill ha. 

 

Klubbkepsen 
Kepsen som togs fram till 40 årsjubileet 

finns nu att köpa. Kepsen är mörkblå med 

vit broderad logotyp mitt fram. Bak är det 

ett justeringsband 

med 

kardborrelåsning. 

Den kostar 125:-. 

Beställ via klubbens 

PG 84 81 37-6 och 

ange ”kod 7”. 
 


