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Stångehuvud, Lysekil                                                                                                                                                                             Foto. Ulrika Lundgren 

 

Inbjudan till sommarträffar i ost och väst 

Rapport från årsmötet 

Rapport från ”Teknisk träff” via Zoom  
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Snart sommar igen 

Våren har snart passerat, vi har haft årsmöte och de flesta har kanske sjösatt eller gör det inom kort. Åtminstone på 

västkusten har det varit en torr men ganska kylig vår och nu (månadsskiftet april/maj) önskar vi nog trots allt lite 

regn som hjälper växtligheten att komma igång på allvar. 

I klubben har vi haft ett trevligt årsmöte i en udda lokal, en liten teater med gott om plats, tyvärr var det inte fler 

deltagare än att vi knappt fyllde de två nedersta bänkraderna. Själva årsmötet avlöpte som förväntat och sedan 

väntade en god fisksoppa. Till kaffet fick vi även trevlig sång och musik, se reportage längre fram i tidningen och 

på webben.  

I slutet av april hade vi premiär för en ”Teknisk träff” via Zoom. Huvudtemat för denna träff var rigg och segel. 

Beppe och Fredrik hade förberett fina presentationer där de visade sina val av segel och utrustning. Några andra 

frågor diskuterades också. De flesta deltagarna verkade tycka att detta var ett bra sätt att sprida information inom 

klubben och vi siktar på en fortsättning till hösten. 

För övrigt är det mesta sig likt i klubben, medlemsantalet ligger på ca. 200, några slutar när de sålt sin båt men 

båtarna kommer ofta tillbaka med sin nya ägare.  

Inför sommaren hoppas vi att det blir en del trevliga spontanträffar mellan OE-båtägare i hamnar utefter våra 

kuster. Några organiserade träffar kommer också att erbjudas, se inbjudan inne i tidningen. 

Tyvärr är det fortfarande många som inte betalat årets medlemsavgift så därför finns information om hur man 

betalar bifogat även detta nummer. 

 

 

Segla gôtt, vi kanske ses,  

Leif 
 

 

 

 
 

  
En hedersmedlem har lämnat oss 

 

Märta Brycker gick bort 17 december 2020 

 
Sten och Märta Brycker var mycket delaktiga i framtagandet av 

OE-båtarna och bildandet av OE Yacht Club of Scandinavia. 

 

Under vintern fick vi i styrelsen av en slump reda på att Märta 

hade avlidit redan 2020. 
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Årsmöte 2022 i teatermiljö 

Årsmötet 2022 skedde i en helt annorlunda miljö än vad vi har varit vana vid tidigare. Den rymliga och 

mörka teatermiljön utgjorde en suggestiv bakgrund som placerade oss deltagare i ett lite annorlunda 

förväntansfullt tillstånd. Med mötesordförande Leif Lexell och mötessekreterare Bengt Guvå placerade på 

scenen – upphöjda och belysta – och vi andra i bänkraderna skapades förväntningar om att få uppleva 

teatralt drama snarare än ett stillsamt årsmöte i OE-klubbens regi. Men så fort ordförande tagit till orda 

och deklarerat mötet öppnat bröts suggestionen och därmed placerades vi övriga helt korrekt i den krassa 

årsmötestraditionen. 

 
Sekreterare Bengt Guvå till vänster och ordförande Leif Lexell 

  

Men detta är att gå händelserna lite i förväg. Kent Ekberg som tillsammans med Kajsa Nordin driver 

Teater Reflex hade dessförinnan i teaterns foajé bjudit oss deltagare på en välkomstdrink samt snittar. En 

timmes mingel senare satt vi inne i teatersalongen och lyssnade till Kent som berättade om teaterns 

verksamhet samt de mödor som krävs för att driva teater. 

http://www.oeyc.org/wp-content/uploads/2022/03/65FC3AA3-B948-46A7-87AC-401B52FC383B.jpeg
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Kajsa Nordin 

Men nu åter till kronologin. Leif Lexell har hälsat oss välkomna och presenterat dagordningen för mötet. 

Det vanliga formaliat körs snabbt igenom. Anders Stenström läser upp, icke närvarande, revisor Birgitta 

Holmbergs rapport om tillståndet i klubbens ekonomi. Denna befanns vara i sådant skick att ansvarsfrihet 

för styrelsen kunde beviljas. 

 
Fredrik Mossberg redogör för ekonomin 

 

Mötets viktigaste punkt står på tur – val av ordförande samt två ledamöter på två år. Leif Lexell, vår 

nuvarande ordförande, vars mandatperiod hade utgått föreslogs som ordförande. Bengt Guvå och Beppe 

Backlund som också stod på tur att avgå ombads att stanna kvar på sina poster och accepterade den 

önskan. 

Kent Ekberg 

http://www.oeyc.org/wp-content/uploads/2022/03/A1A9C263-EEE3-4390-A1FA-FB1A5E60D2D3-scaled.jpeg
http://www.oeyc.org/wp-content/uploads/2022/03/C0EF2580-0C6C-479B-8A64-365364C0FE7A.jpeg
http://www.oeyc.org/wp-content/uploads/2022/03/1D2D8160-74FA-40C9-86F9-42FDC533ECE1.jpeg
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Till revisorer för ytterligare ett år valdes sittande Birgitta Holmberg och Ralf Marek. I valberedningen 

behövde bortgångne Lennart Hjelm ersättas. Anders Stenström klev in och valberedningen består nu av 

Göran Häger och Anders Stenström. 

Årsavgiften fastställdes till att gälla lika som föregående år, dvs 100 kronor. 

Inga ärenden – vare sig som hänskjutits av styrelsen eller anmälts till styrelsen hade inkommit. 

Därmed var årsstämman avslutad och den informella delen av mötet tog vid igen. Under tiden årsmötet 

pågått hade middagsbord dukats upp i foajén. Kajsas fisksoppa avnjöts och fick beröm. Att döma av allt 

mummel som hördes kan man på säker grund hävda att stämningen var hög. I ett hörn av foajén hade en 

liten scen också riggats upp. När skramlet av bestick avtagit dök Cecilia Thorngren med ackompanjatören 

Claes von Heijne upp och intog den lilla scenen. Till kaffet samt desserten underhöll de oss deltagare med 

visor och småprat och teatersuggestionen var åter på plats. 

 
Kajsas fisksoppa smakade gott 

http://www.oeyc.org/wp-content/uploads/2022/03/C18F62A6-5C69-4EB3-9CE4-935B1AA9E07D.jpeg
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Cecilia Thorngren och Claes von Heijne 

Allt tar fort slut, särskilt det som är trevligt, så även denna gång. Med upplevelsen av Cecilia Torngrens 

sång kvar i sinnet bröts taffeln. Några måste skynda hem till västkusten. Andra till ditten och datten, men 

några av oss hade inte fått nog av samkväm utan träffades hemma hos Lars och Katarina Tullstedt som 

lämpligt nog inte bodde så långt från teatern. Vad som hände där får berättas i ett annat sammanhang. Här 

återstår bara att tacka alla som ställt upp och gjorde tillställningen till det den blev – särskilt riktar vi ett 

tack till Kent och Kajsa samt Cecilia och Claes. Några av oss vill nog säker även tacka Lars och Katarina 

för initiativet att bjuda hem mötesdeltagare till sig. 

Beppe Backlund 

 

Byte av lösenord 

I mitten av juni kommer vi att byta lösenord för att komma in på medlemssidorna på webben. 

Alla som då har betalat medlemsavgiften får ett mail med det nya lösenordet. 

Får du inget mail med lösenord beror det troligen på att vi inte har någon notering om betalning av 

medlemsavgiften. Men det kan vara fel i våra noteringar så hör av dig om du har betalat och meddela när 

det gjordes så kan vi felsöka och rätta i noteringarna. Har du inte betalat och vill vara kvar i klubben är vi 

tacksamma för att du gör det snarast. Information om medlemsavgiften är bifogat tidningen. 

 

http://www.oeyc.org/wp-content/uploads/2022/03/5B5000C6-0981-4CAC-A9A5-04B256727F35.jpeg


 

  7 

Digital teknisk träff med stort intresse 
 

Många hade visat intresse för att delta i vårens tekniska träff som hölls digitalt i mötesverktyget Zoom. 

Det var totalt 21 deltagare som var med när Beppe och Fredrik berättade om segel och rigg som var 

kvällens tema. 

 

Efter en kort presentationsrunda av deltagarna för att pricka in var i landet man befann sig och få ett namn 

och ansikte på varann och Leif berättat om kvällens tema så drog Beppe igång första delen av 

presentationen. 

 

Beppe har helrenoverat sin OE32 och visade bilder på sin rigg och segel. Han har fått god fart i båten och 

en bra kryssvinkel genom att välja en fock på 23 kvm med inre skotskenor placerade närmare ruffen på 

däck.  

 
Fock som går nära däck                                                                                                                                                           Foto   Beppe Backlund 

  
 Fockens underlik högt över däck                    Foto  Beppe Backlund       Fockens underlik nära däck                              Foto Beppe Backlund 

Han kan hissa två olika flygande code-segel på peket. Storen revar han redan vid 7-8 sekundmeter.  
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Akterstagsträckare för att spänna upp förliket       Peket med olika rullsystem 
för Code One 

 

Beppe menar att det behöver vara en flöjlande propeller för att klättra upp i höjd på kryssen. Det var flera 

som ställde frågor och Beppe visade både i ord och bild på matnyttiga tips som man kan ta med sig. 

 

Fredrik från Uddevalla fortsatt på ämnet och berättade om segel och rigg på sin OE32. Stormfocken får 

sitta närmare masten för att fungera berättade han, han har placerat den precis bakom ankarboxen. Fredrik 

har också ett Code One segel som har är mycket nöjd med och på länsen kan han sprida ut bägge 

förseglen så att det ger mycket god fart på båten. 
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Dubbla förstag och Code One  Foto  Fredrik Mossberg 

  
Dubbla förstag                                                                 Foto  Fredrik Mossberg 

   

 

Deltagarna ställde många frågor, Mattias undrade om erfarenheter från rengöring av värmeväxlare.  

 

Tore frågade om solceller, batterier och båge. Fredrik berättade om sin lösning med 2 solceller för bättre 

laddning och 24 volt. På så vis kan man ladda tidigare på dagen tills senare. Han har även bytt till 

Litiumbatterier. Bengt berättade att han kör en bränslecell på metanol som kallas ”Efoil”.  

Tore efterlyste en skiss eller ritning på en targabåge. Det visade sig att Beppe hade en skiss som han 

skulle skicka till Tore. Beppe berättade också om webastovärmaren som han är väldigt nöjd med, den tar 

in luften utifrån vilket får en hög komfort, dock surrar det en del. 

Det framkom önskemål och att dela goda exempel på hemsidan som medlemmarna kan dela. 

Intresset för nya träffar var stort. Leif sammanfattade och föreslog en träff vår och höst, vilket var 

avslutningen på ett mycket lyckat möte som gav mersmak. 

 

Ann-Sofie Gustafsson 
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Sommarträff på Ostkusten 13 - 14 augusti 2022 
 

 
 

Nu gör vi det till tradition; att ha vår träff på Finnhamn och det blir då tredje året i rad. Vi tycker 

det ligger bra till i skärgården, är en trevlig ö och framför allt så har vi, förhoppningsvis även i år, 

en egen brygga där vi alla får plats tillsammans, så varför krångla till det..? 

Vi ses vid 13-tiden då vi först har det lite fritt; bekantar oss med varandra, tittar på varandras 

båtar mm. 

Senare på eftermiddagen samlas vi för någon form av aktivitet, kanske Bengts kluriga 

tipsrunda? När detta är avklarat återsamlas vi för en gemensam drink med lite tilltugg. 

När det börjar bli middagsdags tar vi våra grillar, eller annat och sätter oss på berget där var och 

en tillagar sin mat. 

Dagen efter, på söndagen avslutar vi på förmiddagen med gemensamt fika, där var och en tar 

med sin fikakorg. 

Lygna var ju ett av målen på förra årets eskader, dit vi inte kunde komma pga dåligt väder. Om 

vädret är mera gynnsamt i år tänker vi göra ett nytt försök med avfärd direkt efter 

sommarträffens slut. 

Den som vill följa med kan anmäla intresse, men eftersom det finns begränsat antal platser att 

lägga till vid kommer vi att prioritera dem som var med på eskadern förra året. Om det inte blir 

Lygna är det fritt fram att komma med förslag på annat gemensamt seglingsmål om man känner 

för att fortsätta några dagar tillsammans. 

 

Anmälan till träffen görs senast 30 juni till ostkustarr@oeyc.org  

Intresseanmälan till Lygna görs senast 30 juni till ostkustarr@oeyc.org  

 

Frågor kan ställas till: 

Marianne Heijbel, marianne_heijbel@hotmail.com   tel 0708-800224 

Bengt Guvå, bengt.guva@gmail.com  tel 070-3653851 

 

Välkomna! 

mailto:ostkustarr@oeyc.org
mailto:ostkustarr@oeyc.org
mailto:marianne_heijbel@hotmail.com
mailto:bengt.guva@gmail.com
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Sensommarträff i väst 2022-08-27 - 28 

 
Efter flera år utan någon sommarträff på västkusten är det nu dags igen. 

Sista helgen i augusti (27-28/8) är alla OE-båtägare välkomna till gästhamnen Havsbadet i sydvästra 

delen av Lysekil. 

 

Vi hoppas att detta skall bli en lugn och trevlig avslutning av säsongen då vi kan diskutera båtar, 

seglingsmål, hamnar och allt annat som har med sjölivet att göra. Genom att se hur andra löst vissa 

funktioner kan man förhoppningsvis få idéer och råd om hur man kan göra i den egna båten. Några har 

kallat detta en OE-variant av ”industrispionage”. 

 

I Lysekil finns ju dessutom en mängd andra aktiviteter som kan vara av intresse som t.ex. Havets hus, 

Vikarvets museum och Skandia museet samt fina promenader i Stångehuvuds naturreservat. 

 

Vi hoppas att alla som har anmält sig är i hamn vid 15-tiden då klubben bjuder på fika och vi pratar lite 

om eftermiddagen och lär känna varandra. 

 

Större delen av eftermiddagen förväntas gå åt till att studera varandras båtar och diskutera för- och 

nackdelar med vissa lösningar och utrustningar. Den som hellre vill göra något annat har naturligtvis alla 

Lysekils möjligheter till förfogande. 

 

Om vädret och övriga förutsättningar är uppfyllda samlas vi sedan för en gemensam kvällsmat där var 

och en tar med det de vill ha att äta och dricka. 

 

Efter en god sömn, får vi hoppas, fortsätter kanske diskussionerna från gårdagen för några medan andra 

tar ett morgondopp eller ägnar sig åt någon annan aktivitet. Några kanske startar hemfärden direkt på 

morgonen, andra stannar kvar en stund. De som är kvar samlas om möjligt för en avslutningsfika eller 

lunch på lämplig plats. 

 

Med en del nya tankar och nya kontakter får alla önskas en fin hemsegling eller god fortsatt segeltur. 
 

Mycket välkomna! 

 

Anmäl dig till Fredrik Mossberg senast 2022-08-20 

E-post: fredrik.mossberg@telia.com 

Tel. 0705-603178 

 
                                                                                                                                                            Foto. Ulrika Lundgren 

mailto:fredrik.mossberg@telia.com
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OE Yacht Club of Scandinavia 

Styrelse verksamhetsåret 2021 

 
Leif Lexell OE32 0705-69 48 67 

Ordförande, medlemsmatrikel  

Bengt Guvå OE36 08-550 626 49  

Sekreterare  0703-65 38 51  
Marianne Heijbel OE36 0708-80 02 24 

Ostkustaktiviteter 

Beppe Backlund  OE32  0704-80 84 33  

Webbansvarig     
Fredrik Mossberg OE32 0705-60 31 78 

Kassör, västkustaktiviteter 

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. 

Flaggan kostar 125 kronor. Beställ via 

klubbens PG 84 81 37-6 och ange ”kod 2”. 

 
 

 

 

 

 

 

Klubbmössan 
Stickad klubbmössa, marinblå med vitt tryck 

eller gråmelerad med blått tryck. Den kostar 

135:-. Beställ via klubbens PG 84 81 37-6 och 

ange ”kod 9” 

blå eller 

”kod 10” 

grå. 
 

E-postadress 
Har du meddelat rätt e-
postadress? Det mesta av 
klubbinformationen går numera 
ut via e-post. 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 250 kr inklusive 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 finns både i 

blå färg och mörkgrå. De har båda vit 

broderad logotyp mitt fram. Bak är det ett 

justeringsband. 

Den kostar 140:-. Beställ via klubbens PG 

84 81 37-6 och ange ”kod 7” blå eller ”kod 

8” grå. 

 

 

 

För tillfället slut, juni 2022 


