Nr 2 2020

Foto: Peter Sederholm

Denna sommar blir nog annorlunda, men det blir förhoppningsvis en minnesvärd sommar trots allt.

1

Corona, Corona, Corona ….
Det går inte att komma ifrån det, Coronaviruset och dess verkningar har dominerat och påverkat nästan all
verksamhet den här våren.
För klubbens del så är det framför allt årsmötets genomförande som har påverkats. Först sköt vi fram
tidpunkten till andra halvan av april med förhoppningen att det skulle vara mer lämpligt att hålla det då.
Så blev ju dock inte fallet, smittspridningen hade absolut inte avtagit och alla rekommendationer och
anvisningar handlade om att minimera sociala kontakter och att hålla avstånd till andra personer. Vi
beslutade då tillsammans med revisorerna att skjuta på årsmötet till någon gång under hösten. När och hur
det kommer att genomföras får vi se då, som läget är nu känns allt fortfarande mycket osäkert.
Av inlägg på Facebook och några e-mail kan man se att medlemmarnas aktiviteter med sina båtar till stor
del inte påverkats negativt av det rådande läget. Många som har blivit permitterade eller friställda har
säkert kunnat utnyttja den fria tiden till extra gedigen vårutrustning eller tidigarelagd sjösättning. Tyvärr
har det väl på sina håll varit ganska kallt vilket kanske har verkat åt andra hållet.
Nu börjar vi närma oss midsommar och kan anta att de flesta medlemmarnas båtar är i sjön och klara för
sommarens färder. På vissa håll blir kanske färdmålen något annorlunda än vanligt på grund av spärrade
utländska hamnar och UD:s rekommendationer att undvika alla icke nödvändiga resor utrikes. Det gör ju
samtidigt att man kan upptäcka nya seglingsområden och nya hamnar som man tidigare inte tänkt på. Val
av hamnar kan ju också bli besvärligt i vissa lägen om man samtidigt skall följa Folkhälsomyndighetens
uppmaningar att undvika trängsel, i populära skärgårdshamnar lär det bli svårt.
Under sensommaren brukar vi bjuda in till träffar i Stockholms och Västkustens skärgårdar. I Stockholm
har vi i år kompletterat med en eskadersegling dagarna före träffen. Inbjudan har legat ute på webben
sedan mitten av maj och finns även i detta nummer av ”Vi seglar”. Coronaläget kan dock göra att dessa
aktiviteter måste ställas in, detta meddelas i så fall via webben och Facebook samt naturligtvis direkt till
de som anmält sig.
För Västkusten kommer vi inte att arrangera någon träff i år på grund av risker med Coronasmittan och
låg respons på den intresseförfrågan om tid och plats för en träff som vi skickade ut i slutet av maj.
Antingen du skall segla långt, det går ju att göra så
även om man håller sig på svenskt vatten, bara seglar
hemmavid eller kanske mest har båten som flytande
sommarstuga med sjöutsikt önskas du och din
besättning en riktigt fin sommar. Kom ihåg att hålla
avstånd och tvätta händerna!

Segla gôtt, vi kanske ses,

Leif
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Inbjudan till OEYCs kultureskader 2020
OEYC hoppas genomföra sin första eskadersegling i augusti 2020. Vi hoppas att coronahinder är
undanröjda till söndagen den 9 augusti då vi samlas för start. Eskadern kommer att ledas av Bengt Guvå
och Göran Holmqvist. Preliminära intresseanmälningar finns från 7 båtar. Den planerade seglingsrutten
kan ni läsa om nedan. Vi har tänkt att eskadern ska besöka ett antal platser där gruppguidning/visning kan
kosta något. Vi vet just nu inte riktigt hur mycket, men det bör inte bli alltför stora kostnader. Därför
återkommer vi med vad deltagaravgiften kan bli. Vi räknar med att varje båt ordnar sin egen förtäring
och är självförsörjande. Alltså ingen planerad gemensam mathållning. Naturligtvis kommer vi försöka få
till gemensam grillning o.dyl. på bergen där vi lägger till. Kanske besöker de som vill någon restaurang.
När definitiva anmälningar till eskadern kommit in tänker vi oss att maila runt förfrågningar om intresse
för gemensamma restaurangbesök på t.ex. Möja eller Lidö.
På kvällarna hoppas vi att deltagarna medverkar med sång, musik, lekar, tipspromenader eller vad man
vill bidra med.
SÅ HÄR SER PLANEN UT
Samling söndag 9 /8
kl 13.00 på Segelholmen (i vissa kort Segholmen) sydsydost om Dalarö.
Detta är platsen för Hjalmar och Stina Bergmans sommarhus. Bengt har varit i
kontakt med husets nuvarande ägare Fredrik Sandin vars far arbetade för paret
Bergman och fick överta huset när Bergmans gick bort. Han tillhör
Bergmansällskapet och har mycket att berätta.
Måndag 10/8 15nm
Avsegling mot Bullerö. Vi tänker boka en guidad tur i Bruno Liljefors fotspår.
Skärgårdsstiftelsens tillsynsfolk guidar och leder oss i detta.

Bruno Liljefors ateljé
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Tisdag 11/8

14nm

Avsegling mot Möja/Ramsmora. Vi avser att boka in en guidad visning av
Roland Svensson-museet. På Möja finns t.ex. Wikströms fisk som är en
välkänd restaurang med bra renomé. Möja Kyrka är också värd ett besök. 2019
fanns ett ”brännvinskrydderi”som då erbjöd en avsmakningsmeny. Det är fn.
oklart om verksamheten finns kvar 2020. På Möja kan man med fördel cykla.
Uthyrning finns i Berg.

Roland Svenssonmuseet
Onsdag 12/8 17nm

Avsegling mor Lygna om vädret tillåter. Lygna är en utskärgård med en liten
hamn. Det får inte vara för hårt väder och inte för mycket vind från NV-NO.
På Lygna höll konstnären och författaren till flera böcker om skärgården Sten
Rinaldo till. Han bodde under sommarhalvåret i sin stuga/bod. Många kända
besökare med anknytning till skärgården fanns bland hans vänner och
besökande. t.ex. Sven Bartel och andra bland Pelarorderns medlemmar. Vi
kommer mötas av Magdalena Rinaldo, dotter till Sten.
Eftersom det finns chans att få till ett trevligt program med Magdalena Rinaldo och några gärna vill
komma till Lygna föreslår vi att vi har Lygna som alt.1 om vädret medger det.
Alt.2 Om det inte är väder för Lygna men vind som medger att lägga till med aktern mot norr vid Rödlöga
ångbåtsbrygga är vi välkomna dit. Kent Ekberg som kommer att vara med på eskadern har sitt
sommarviste precis där och tycker det vore kul om vi valde hans ö.
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Alt.3 Om det är riktigt besvärlig nordlig vind måste vi ha ett tredje alternativ. Gärna i
Rödlögaskärgården. Brännskar har nämnts, men vi vet inte hur skyddet mot nordan ser ut. Alltså, kom
med idéer.

Hamnen på Lygna
Torsdag 13/8 18nm

Avsegling mot Lidö. Resare-Bengt Oxenstierna är vår kulturella anknytning
till ön. Skärgårdsstiftelsen förvaltar ön. Det finns ett värdshus som drivs av två
entusiastiska entreprenörer. Man skulle kunna lägga in middag på värdshuset i
programmet, om flertalet deltagare vill det.
Vi tänker oss också att få en föredragning om Resare-Bengt och ön.
Fredag 14/8
Slutmålet är inte klart ännu eftersom vi inte hittat någon plats för OEYCs
sommarträff. Just nu söker vi med ljus och lykta efter ett ställe där eskadern
kan avslutas och där OEYCs sommarträff kan förläggas. Kom med idéer.
Lördag 15/8
kl 13 samling för OEYCs sommarträff 2020.
Göran Holmqvist har föreslagit Finnhamn. Det skulle betyda att vi lägger
båtarna i ”Paradiset” och endera grillar på berget eller går på restaurang. Det
finns tyvärr inget ledigt hus att krypa in i om vädret skulle kräva det.
Vi vill gärna sprida ansvaret för programmet bland deltagande båtar. Programpunkter vid sidan av själva
”kulturbesöken”, t.ex. lekar, tipsrundor, sång, musik, grillkväll, naturstig, tävlingar. Det kan vara kul att
ha något varje kväll.
Kanske någon kan läsa in sig på Sten Rinaldo eller Sven Bartel och berätta för oss andra. Likaså med
Hjalmar Bergman och Bruno Liljefors.
Antalet båtar som kan delta är begränsat till 10, eftersom hamnarna är trånga.
Anmälan senast 21/6 med e-post till ostkustarr@oeyc.org.
Eskaderplanerarna
Bengt Guvå & Göran Holmqvist
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Informera om klubben!
Visst händer väl det att du träffar på en OE-seglare som inte är medlem i OEYC?
Förhoppningsvis informerar du då om att klubben finns och berättar om vad vi gör. Men sedan är det ju
stor risk att den du talat med glömmer av samtalet och hur vi kan kontaktas. Detta uppmärksammade vi
för några år sedan och tog då fram en liten informationsskrift som finns på OE-webben. Det är en PDF-fil
som finns här ( http://www.oeyc.org/wp-content/uploads/2019/06/Valkommen_till_OE-klubben.pdf ).
Skriv gärna ut några exemplar att ha med i båten i sommar. Lämna ett blad till OE-seglaren som inte är
medlem och hon/han kanske kommer med i klubben lite senare.
Samma sak gäller när du säljer din båt, lämna ett informationsblad till alla spekulanter.

Tips från Henning Husum som har OE 32 ”Araldine af Snarøen”
I ett e-mail beskriver han ett tillbehör som han skaffat till båten:
” I tillæg indkøbte vi en "Iwinch" (vistnok
en svensk opfindelse), som for ca. EUR 70
har gjort vore spil elektriske. Især er det
nyttigt ved indhaling af furler sejl, samt
eventuelt ved behov for at hejse nogen i
masten. For at have tilpas styrke kræves en
kraftig skruemaskine. Det fungerer med vor
DeWalt 18 V.”
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Några klipp från klubbens Facebookgrupp
Stefan Andersson skrev:
Hej, inte mogen för badplattformar än, någon som har löst badstege på nåt bra sätt? Typ ett steg djupare?
Och fick svar av bl.a. Tore Fridh:
Så här …

Jonas Capelle skrev:
Jag tänker montera både sjövattenfilter och vakuumventil på kylvattnet till motorn. Jag funderar på var
jag ska sätta filtret, vakkumventilen ska sitta på trycksidan efter impeller antar jag, och ovanför
vattennivån, men var sätter jag då filtret som väl ska sitta innan impeller? Kan jag sätta det under
vattennivån, eller ska det också sitta ovan vattennivån?, då blir det långa slangdragningar...hur är det gjort
i era båtar?
Och fick flera svar från bl.a.:
Patrik Gustavsson:
Hos oss sitter sjövatten filtret inne i köksskåtet under vasken. Gör det ganska lätt att checka status på
det... .
och Fredrik Mossberg:
Jag har satt mitt sjövattenfilter under luckan i sittbrunnen då är det bara att snabbt lyfta på luckan och
kolla status. Ett tips är att stoppa en pingisboll i filtret så ser man snabbt om det är flöde i filtret
Fina bilder går också att hitta i Facebookgruppen (något beskuren)

OE32 Gia och LL 158 Sandö

Foto: Ulrika Lundgren
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OE Yacht Club of Scandinavia
Styrelse verksamhetsåret 2018
Leif Lexell
OE32 031-26 25 17
Ordförande, medlemsmatrikel
Bengt Guvå
OE36 0703-65 38 51
Kassör
Marianne Heijbel OE36 0708-80 02 24
Ostkustaktiviteter
Beppe Backlund OE32 0704-80 84 33
Webbansvarig
Fredrik Mossberg OE32 0705-60 31 78
Sekreterare, västkustaktiviteter
Ann-Sofie Gustafsson OE32 070-6693099
Information
Föreningens adress:
Leif Lexell,
Bildsnidaregatan 3
415 74 Göteborg

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

Plusgiro:
84 81 37-6
OEYC account details:
IBAN: SE98 9500 0099 6042 0848 1376
BIC: NDEASESS
Webb:

E-postadress
Har du meddelat rätt epostadress? 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 epostadress

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”.

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”.
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