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Informations- och medlemsblad för medlemmar i Oxelösunds Motorbåtsklubb 

Nummer 1, 2011 

 

Ordförande har ordet 

Leif Berg                                                          

Ordförande 

Här kommer information om det som hände på års-

mötet. S-E Hult var mötesordförande. 

 

Verksamhetsberättelsen godkändes. Frågan om an-

svarsfrihet besvarades med ett ja. 

Mötet godkände ett anslag till Phontonerna (kören). 

Ett anslag på 6000 kr till Sjöräddningssällskapet  

röstades igenom av mötet.   

Kostnadsersättningar godkändes.  

Investeringarna beviljades.  

 

Under fastställande av avgifter hade styrelsen föresla-

git 1000 kr i inträdesavgift och ville ändra räken-

skapsåret till 1 sep-31 aug för att lindra arbetet för 

kassören och hamnkapten, men mötet avslog detta för 

att det inte var enligt stadgarna. Med nuvarande sy-

stem så är det mycket arbete under nov –januari med 

bokslutet. 

 

Budget ska vara klar för att gå i tryck januari. Hamn-

kapten skulle ha lättare att kunna få båtplatserna ut-

hyrda samt att ha en vaktlista som är rätt och klar i 

tid. 

Motionerna som behandlades blev nedröstade. Styrel-

sen fick förtroende att arbeta vidare med projektet 

Spolplattan. 

 

Val av funktionärer blev en livlig fråga. Nya i styrel-

sen blev Bernhard Gustavsson samt suppleant Fredrik 

Jansson. Kvarstår som suppleant gör Anders Lind. 

Avstår sin plats gjorde Kerstin Dyrefors. Allt detta  

p g a en miss av styrelsen som ej tänkt på att materi-

alförvaltaren ska ha en ledamotsplats.  

 

Till ny klubbhusvärd har vi fått i Marianne Levander. 

Två nya i aktivitetskommittén: Mervi Granqvist och 

Stig Rask. Göran Dyrefors är ny bryggförman på     

A-bryggan. Nisse Levin har avgått från Aktivi-

tetskommittén, är nu Redaktör för Svallvågen. 

Hans Fahlén har avtackats på styrelsemötet och 

på årsmötet efter hans långa arbete på olika poster 

i klubben. Hans har arbetat med olika uppdrag 

från 1980-2010. 30 års arbete vilket uppskattas av 

alla. HURRA!!! 

Det ska också nämnas att vi var 116 st. OMBK-

are närvarande vilket är mycket bra. 

 

 

  Extra Extra. Beslutdatum 2011-03-15  
  

Vi har fått ett beslut från Länsstyrelsen om ett be-

viljat bidrag till OMBK för det lokala vatten-

vårdsprojektet Spolplatta Oxelösunds kommun. 

Summan är den som vi ansökt om. 

Ett av villkoren är att projektet ska vara klart till 

2011-12-01. 

Anläggningen skall vara öppen för alla som vill 

utnyttja anläggningen. 

På styrelsemöte den 21 mars beslutade vi om hur 

arbetsuppgifterna fördelas, arbetsgruppen kom-

mer att utökas. 

 

Med vänlig hälsning  
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 Redaktionen består av: 

 Dan Karlsson, sekreterare,  

Rolf Zetterström, medarbetare 

Nils-Göran Levin, redaktör 

Svallvågen nr 2, 2011 kommer ut i september. 

Manusstopp är onsdagen den 31 augusti 2011.  

Artiklar, annonser och övrigt material som önskas bli införda i 

Svallvågen skickas till OMBK, Motorbåtsvägen 10, 613 35 

Oxelösund eller e-postas till info.ombk@telia.com. Ange gärna 

”Svallvågen” i ärenderutan. Materialet kan också läggas i 

brevlådan på klubbhuset. Har du t.ex. fotografier eller andra 

bilder så  kan vi skanna in. Kom med idéer så hjälper vi till. 

Material som insänds kommer eventuellt att redigeras. Vi för-

behåller oss rätten att välja ut vilket material som skall publi-

ceras. Insänt material återsänds ej om inte annat är överens-  

kommet.  

I det här numret bl.a.: 

  Aktiviteter i OMBK 
Sjösättningsperiod:   23 april-22 maj 

Valborg m. Phontonerna: 30 april kl 19.00 

Städdagar hamn o varv: 24 maj o 23 aug. kl. 17.00  

Skärgårdsträff:  19-21 augusti 

Höstmöte:   1 oktober kl. 10.00 

Uppdragningsperiod: 17 sep.-16 okt. 

Årsmöte:   Lör. 3 mar. 2012 kl. 10.00 

90-årsfest:   Meddelas senare 

          OMBK:s ombud: Rolf Zetterström tel. 36119 

Havsörn 2010               Foto: Nisse Levin 
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Båtnamn:                     VHF anrop: 

Ändring i medlemsregistret 

Namn: 

Adress: 

Postnr:              Postort: 

Telefon nr: 

Mobiltel nr: 

E-post adress: 

Ändringen avser: Båtbyte Adress 
Tel nr, mobil nr, e-post adress eller 
VHF-anrop Båtförsäkring 

Båttyp:                       

Längd:          cm, Bredd:         cm, Djup:      

Vikt:          kg, Försäkrings-nr: 

Försäkringsbolag: 

Övrigt:  

Har du fått ändrade förhållanden? 

Har du fått ny adress eller e-postadress,  nytt telefonnummer eller mobilnummer, ny båt eller/och 

försäkringsnummer? Eller du kanske har någon klubbmedlem som har flyttat hemifrån? 

Det är alltid viktigt att du meddelar alla förändringar i de registeruppgifter som klubben har om 

dig. Vi är också tacksamma om du påminner andra klubbmedlemmar att de ska meddela sina ändra-

de uppgifter.  

Om du inte anmäler ändringar ställer det till problem för klubben och du riskerar att t.ex. inte få 

klubbens utskick eller tidningen Båtliv.  

Anger du även en giltig e-postadress så får du också information om sådant som händer i klubben 

mellan de ordinarie postutskicken. 

Så anmäl ändrade uppgifter genom att skicka nedanstående talong till Oxelösunds Motorbåts-

klubb, Motorbåtsvägen 10, 61335 Oxelösund eller lägg den på klubbhusets brevlåda.  Du kan  

även gå in på hemsidan ombk.nu och fylla i ändringsanmälan eller maila till info.ombk@telia.com 

               Välkommen med din ändring!  

Hamnkapten har ordet 

 
 
Bevakning av klubbens områden. 
Jag hoppas, att när Du är ute och promenerar, för-
lägger delar av promenaden inom OMBK:s områ-
de, för att på så sätt upptäcka om det har 
hänt någonting som bör rapporteras. 
Ta gärna en extra sväng vid vår hamn när Du är 
ute och åker cykel eller bil också. 
 

Takbeklädnad på sjöbodar. 
Jag har tillsammans med Tommy Johansson tit-
tat på hur taken på sjöbodarna ser ut. Det var 
ingen upplyftande syn. Vi ser att takpappen och 
asfalten innehåller mycket sprickor och blåsor. 
Mot denna bakgrund är det absolut förbjudet 
att vistas uppe på taken. Risken är då att man 
trampar sönder blåsorna på takpappen och där-
med skapar ytterligare läckage. Du som är sjö-
bodsinnehavare ombeds att hålla noggrann koll 
inne i sjöboden för att upptäcka eventuellt vat-
ten läckage. Det är viktigt att kolla bakom  
eventuella beklädnader och skåp/hörnskåp. 

(Forts. på sidan 4) 
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Oxelösunds Motorbåtsklubb 

 

Motorbåtsvägen 10 

 

613 35 OXELÖSUND 

Plats för 
frimärke 

Göran Johansson 
Hamnkapten                                                     

Läckage är vanligast under ränndalarna och i hörnen. 
Finner Du läckage skall Du omgående meddela detta 
till någon i styrelsen.  
 

Alla bryggplatser inte uthyrda 2011. 
Nu när båtplatserna är fördelade, har jag ej lyckats 
hitta intressenter till ett antal smalare båtplatser. 
Tillsammans med bryggförmännen funderar vi på, 
hur den uppkomna situationen skall hanteras. Om 
Du har förslag får Du gärna diskutera detta med din 
bryggförman. På minneslistan som följer med detta 
utskick finner Du namn och telefonnummer till din 
bryggförman. 
 

Märkning av båtvagnar och båtvaggor. 
Som jag påpekat ett antal gånger tidigare, skall alla 
båtvagnar och båtvaggor vara tydligt märkta. Uppgif-
ter om vem som äger utrustningen  underlättar ar-
betet för varvspersonalen. 
Du som har dålig märkning skall därför snarast mär-
ka din utrustning. Det duger bra med telefonnum-
mer och namn, märkta med väderbeständig tusch-
penna. 
 

(Forts. från sidan 3) 
 

 
 
Budskap från registeransvariga. 
Vi försöker att använda mejl så mycket som möj-
ligt när vi vill få ut information till medlemmarna. 
Tyvärr finns det medlemmar som inte tömmer 
brevlådan hos sin E-post leverantör så ofta. Detta 
resulterar då i att vi får ett mejl i retur som säger 
att brevlådan är full och inte tar emot flera mejl. 
För dessa mejlmottagare och de medlemmar 
som bytt mejladress utan att meddela klubben 
rätt mejladress tar vi bort mejlutskicken. 
Du som saknar mejl från klubben bör kontrollera 
att vi har rätt mejladress. 

Motoriseringens slutfas är inne när det kos-

tar mer att parkera bilen än att köra den.  

    Peter Sellers 
     

Gud skapade människan därför att han    

var besviken på aporna. Efter det sluta-

de han experimentera.  

         Mark Twain  
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Hans Fahlén 

                    OMBK-profil 

 
Hans Fahlén är en verklig trotjänare inom OMBK. Han har varit 

medlem sedan 1963 och har bl.a. genom sitt yrke som elektriker 

varit en stor tillgång för klubben. Under åren 1980 till 2011 har han 

även haft en mängd förtroendeuppdrag. Se här: Pontonvakt 

(bryggförman), klubbladskommitté, varvschef, vice hamnkapten, 

hamnkapten, styrelseledamot, vice ordförande samt materialansva-

rig. Tillsammans med sin kära hustru Gudrun har han även ofta  

varit med på fester och andra klubbaktiviteter. Bl.a. uppdrag inom 

andra organisationer gör att Hans nu trappar ner på engagemanget 

inom OMBK. TACK, Hasse, för dina insatser för klubben! 

       Nisse Levin 

 

Valborgsmässoafton vid klubbhuset 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kören Phontonerna sjunger in våren på 
klubbhustrappan. Kl. 19.00 

 
Efter sången grillar vi, ta med något att 

grilla. Klubben håller med grillar och 
grillkol. 

Klubbhuset kommer att vara öppet  
efter vårsångerna. 

 
Välkomna! 

Aktivitetskommittén 

 

 

 

 

 

Årets skärgårdsträff har vi för avsikt att avnjuta i när-

området, någonstans vid Trässö– Marieskär,  

fre. den 19 till sön. den 21 augusti. 

Närmare position anslås på anslagstavlan i klubbham-

nen och i anslutning till bryggorna dagarna före. 

De som kan och vill åker ut på fredag, kanske för att 

ha grillkväll. På lördag blir det tävlingar och sillunch 

under dagen. Till kvällen tänkte vi äta kräftor med 

tillbehör. Kanske någon tar med sig gitarr och kompar 

till dryckesvisorna?  

På söndagen avslutar vi träffen med gemensam fika 

innan hemfärd. 

Allt beror på väder och vind. Var och en tar med sig 

mat och dryck för eget behov. 

Frågor? Ring till Stig Lidéhn, 34712. 

VÄLKOMNA!  

Aktivitetskommittén 

          Gumman och gubben satt och tittade på      

väderprognosen på TV. Metrologen sa: ”Det 

kommer att blåsa ca 30 meter per sekund i  

byarna” 

Gubben säger: ”Det är konstigt att det inte ska 

blåsa något i städerna.” 
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Här kommer ännu ett utdrag ur boken: 

 

Nyköpings och Oxelösunds  

skärgårdsfiskare 
En skildring av fiskare i södra Södermanlands 

skärgård i ord och bild av Bengt Östergren 

Kölshalsen 

Fiskebostället Kölshalsen, enligt 1600-kartan be-

nämnd Kohlsundshalsen, ligger på udden till den 

förkastningsbrant, som bildar Brannäslandets södra 

gräns mot Ålöfjärden. 

På Brannäslandet låg i förhistorisk tid ett vulkaniskt 

alplandskap med branta djärva bergsformer utan 

motsvarighet i vårt land. Under miljoner år bröts 

bergkedjorna ned till en slätt och kan avläsas i ber-

gens strimmighet bestående av bergarterna pegmatit 

och diorit, bildade av magma från jordens innandö-

me, varvat med röd gnejs och vinröda granater. 

Brannäslandet är således det sista minnet av en väl-

dig naturkatastrof i tidernas tidigaste gryning. 

 

Under min vandring landvägen till bostället missade 

jag stigen i dalgången mot udden och kom ut på för-

kastningshyllans sydöstra sida mot Ålöfjärden, där 

en fantastisk planslipad bergsplatå breder ut sig som 

en gammaldags cementerad autostrada med svårfor-

cerade bergssidor. 

Över en spång kommer man slutligen över till en 

berglimpa, på vars nordvästra sida det gamla fiske-

bostället Kölshalsen ligger med utsikt mot   

Utterholmen i närheten av denna geologiska väldig-

het, oberörd av de föregående årmiljonernas om-

välvning av landskapet. Några steg bakom huset 

mot söder ger utsikt över Ålöfjärden med Galtryg-

gens långsmala utgrundning och hela södra skär-

gården i fonden. 

Hamnen med sin brygga och sjöbod ligger i gott 

lä och ger ett bra skydd för alla vindar, även om 

den är relativt grund. Ett stycke ut mot Örsbaken i 

uddens längdriktning ligger den lilla grundklippan 

Kalkgrundet med fyren Kölshalsen på sitt svarta 

fundament och leder sjöfarten från Hävringe in 

till Nyköping. 

 

Hit till Kölshalsen kom 1906 fiskaren Johan Rein-

hold Johansson, Johan på Kölshalsen, med sin fru 

Ida Karlsson, född 1883 i Svärta. 

Johan var född 1877 i Kornhamn i Svärta socken 

och var son till fiskaren och torparen Arvid Jo-

hansson i Kornhamn och dennes hustru Sofia Sö-

derlund från Kvisslinge i Svärta. Johan växte upp 

hos sin farbror, fiskaren Amandus Johansson på 

Ämbetsö i Svärta och tog därefter steget till att bli 

fiskare på Kölshalsen.  

 

Före Johan Johansson som fiskare 

på Kölshalsen var Hilmer Gustafsson, född 1870 i 

Nikolai, som kom till bostället 1896 med sin hust-

ru Augusta Eriksson, född 1867 i Svärta. De ef-

terträdde i sin tur fiskaren Anders Petter Söder-

lund, född 1867 i Svärta., bror till Sofia, och An-

ders Petters hustru Mathilda Andersson, född 

1852 i Svärta. 

 

Något lantbruk fanns inte i det bergiga landska-

pet, däremot livnärde man ett par kor, som fann 

sitt bete på gräsöppningarna mellan bergknallar-

na. Någon tillgång på färskvatten har inte funnits, 

hushållsvatten har transporterats från fastlandet 

och komsumtionsvatten har erhållits av regnet 

som samlats i hällekar och från taken. 

Fisket bestod av sköt– och nätfiske samt notdrag-

ning på de närliggande fiskevattnen samt ute på 

Örsbaken. 

Johan Johansson friköpte fiskebostället 1921 från 

(Forts. på sidan 7) 

Kölshalsen 

Under vårt första försök att nå Kölshalsen landsvägen kom vi 

från början in på fel väg och kom fram till den vik på Brannäs-

landet, där bostället Maren (Marn) i fordomsdags låg. Här 

bodde min farfars fars morfar jaktkaptenen Erik Ahlströms i 

Oxelösund broder skepparen Anders Åhlström f. 1743 med sin 

hustru Anna-Britta Oxelgren under åren 1799-1811. 

Ibland är världen liten - även på Brannäslandet. 
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Hummelvik och det är idag sommarbostad åt Johans 

och Idas dotter, Beda Pettersson och hennes familj. 

Idag är platsen en idyll, som mitt uppe på bergslim-

pan på ett fantastisk sätt balanserar två skärgårdsty-

per, åt Utterholmsidan en skärgårdsidyll med skär 

och småholmar, åt söder den karga förkastnings-

brantens dramatiska former. 

Anm. Boken gavs ut år 1990 så som ni förstår har 

levnadsöden och miljöer ändrats sedan dess. Red. 

(Forts. från sidan 6)  Nyköpings och Oxelösunds  skärgårdsfiskare 

I en liten inskärning i Kölshalsklippans norra sida ligger fiske-

boställets hamn. De karakteristiska, härliga, isslipade berg-

hällarna dominerar landskapet. 

Båthallarna 

 

Hej alla hallnyttjare! 
I höstas inspekterade jag tillsammans med ett 
par klubbkamrater på styrelsens uppdrag fram-
sidorna på våra hallar. Vi kollade om nummer-
skylten var uppsatt, om gräset framför portarna 
rensats bort och om det fanns mossa på portar-
na. Där det fanns anmärkning på någon av des-
sa punkter skickades likalydande brev till hallin-
nehavarna.  
Eftersom styrelsen vill ha ordning och reda på 
våra anläggningar beslutades att de hallinneha-
vare som inte åtgärdat sina hallar fram till bör-
jan av sommaren 2011 kommer att debiteras 
för det arbete som krävs av externa entreprenö-
rer för att åtgärda bristerna. 
 
Detta är en påminnelse till dig som kan och vill 
åtgärda ev. kvarstående brister. Det gäller na-
turligtvis för oss alla, oavsett om vi fått anmärk-
ning eller ej, att se till att våra hallar är i gott 
skick och att fram och baksidor inte växer igen. 
     

    Anders Lind 

    Hallansvarig 

                          Exempel hall 10 o. 11 

 

           Gångjärn 

          1.              Olja         2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Knacka upp 

Båthallsdörrarna 

 
Många av oss hallinnehavare har haft problem med 

att dörrarna går trögt och gnisslar.  

Om vi då inte ser till att smörja upp och olja dörrar-

nas gångjärn kan det sluta med att gångjärnen går av 

och dörren faller, med stor fara för både människor 

och egendom.  

 

Här intill kan du se ett exempel på hur du kan göra 

för att smörja gångjärnen på hall 10 och 11. 

Andra hallars gångjärn ser annorlunda ut, där kan du 

få lätta på själva dörren med hjälp av ett spett eller 

en domkraft för att komma åt att smörja. 

 

Det är viktigt att du gör detta innan det händer en 

olycka. 

 

Lycka till! 

         Ivar Fallström 
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Köp klubbtröjor 

 Köp OMBK´s klubbtröja till dig och din familj. Tröjorna  finns i storlekar-
na S, M, L, XL, XXL. och är grå till färgen, av T-shirtmodell med vårt klubb-
märke. De håller en bra kvalitet . Priset är 60 kr/st. Tröjan finns att köpa 
genom vår materialförvaltare Bernhard Gustafsson tel. 362  91  el.  
0705– 26 62 91. Han säljer även vimplar och dekaler. 

 

 

Såsom medlem i OMBK kan du och din familj hyra klubbhuset för  

olika sammankomster. Klubbhuset inrymmer 64 sittplatser vid or-

dinarie bord. Det finns extrabord och stolar att ställa upp så att 

ett 80-tal gäster kan få sittplats. 

 

Att hyra klubbhuset för ett evenemang kostar 1000 kr/dygn. 
 

Om du önskar hyra klubbhuset, kontakta  den ansvarige som har 

hand om bokningarna.  

Mobiltelefonnummer för klubbhusbokning: 0768-130459 

HYR KLUBBHUSET! 
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Norrland 1994, ljust och kallt men mänskligt varmt (3) 

22.25 Ligger Leorina förtöjd i Ratan efter ännu en 
80 Nm:s etapp. Norrlandsseglare, lokalbefolkning-
en och några tyskar förgyller min tillvaro den 29 
och 30 juni när väderlekstjänsten skrämmer med 
att åskfronter skall passera. Ratan är väl värd ett 
besök.  
Det är 10 grader i ruffen när jag stiger upp den 1a 
juli för en tidig start (04.00). Storen är revad och 
genuan tidvis inrullad.  Vinden är byig omkring V 
och kursen varierar mellan S och SV vilket betyder 
bidevind långa sträckor. Skags udde rapporterar 
medelvind 11 m/s. Efter en frisk seglats uppskat-
tar jag middag i normal tid i Trysundas hamn. 
På förmiddagen nästa dag, en strålande sommar-
dag, går jag en långpromenad runt ön. Promena-
den avslutas med sommarens första dopp i 14-
gradigt vatten. Trysunda har en fantastisk och om-
växlande natur som måste upplevas. Till överrask-
ningarna under utflykten hörde en gammal ång-
maskin i skogen, djupa raviner och två storögda 
uggleungar. 
Från Trysunda sätter jag på eftermiddagen kurs 
mot Mjältön.  När jag anländer frampå kvällskvis-
ten är lagunen mer än välfylld. Efter några miss-
lyckade försök att ta landförtöjning får Leorina 
förtöja utanpå en motorseglare. Femöre är en av 
mina favorithamnar som dock med fördel skall 
besökas under lågsäsong. En obligatorisk prome-
nad upp till öns högsta punkt hör till. 
Lustholmen, Härnösands SS klubbholme anlöps 
den 4de juli kl 17 efter en lagom kryss med kapp-
segling mot en uppsalabåt. Hamnen är skyddad 
med tillgång till bastu och toaletter. 
Min färd söderut fortsätter med spinnakergång 
längs utsidan av Härnön till i höjd med Kattskär, 
Bottenviks kretsens uthamn där jag äter en sen 
lunch. Hamnen är väl skyddad med bryggor och 
bojar. Tillgång till dass och bastu. (Uppsalabon blir 
efter då hans fru som är med ”inte godkänner 
spinnakersegling på semestern”) 
På eftermiddagen går färden vidare över Sunds-
vallsbukten till Sanna på Brämön där uppsalabon 
tar emot mig. Hamnen är relativt trång och oskyd-
dad. 
Jag startar tidigt morgonen den 6e juli. Efter ett 
kort lunchbesök i Mellanfjärden följt av en fin  
kryss får jag en lugn natt vid en sxk-boj vid Kuggö-
ren. 

Kryssen fortsätter nästa dag till Agö Storhamn som 
blir dagens lunchhamn. Hamnen är fin med en rejäl 
flytbrygga. På eftermiddagen fortsätter den friska 
kryssen ner till Storjungfrun som har en relativt liten 
men av en stabil stenpir skyddad hamn. En prome-
nad på ön i en nästan Bauerlik skog är en trevlig 
upplevelse liksom det gamla kapellet 
När jag vaknar på morgonen den 7 juli får jag bråt-
tom att komma i väg eftersom det blåser en frisk 
nordan. Väderleksrapporten förutspår sjöbris. När 
jag kastar loss kvart över sju hoppas jag hinna åt-
minstone halvvägs över Gävlebukten innan vinden 
avtar. Efter bara ca en timma är det vindstilla. Mo-
torn får gå en stund, så kommer lite vind. Först 
sträcker jag nästan, sen vrider vinden emot och en 
härlig kryss genom Öregrundsgrepen börjar utan 
mössa, handskar och vinterkläder! Äntligen Som-
mar! På kvällen lägger jag till i Öregrunds gästhamn. 
Uppsalaparet som jag senast såg i Sanna dyker upp 
och inviterar mig på vickning i deras pittoreska hus i 
Öregrund på vars balkong vi sitter inpå småtimmar-
na och blickar ut över hamnen. 
 
Nästa dag kryssar jag vidare söderut. Färden går 
utanför Väddö och jag anländer till Arholma när 
sommarnatten är som mörkast. Så många båtar 
som ligger här har jag inte sett under hela seglatsen 
tidigare. Medan ljuset återvänder till alla sovande 
semesterfirare ankrar jag och serverar kyckling med 
vin. Jag avser att se solen gå upp men ändrar mig då 
dagens seglats i kombination med vinet tynger mina 
ögonlock till den grad att fortsatt öppenhållande 
omöjliggörs. 
Efter en maklig seglats genom Stockholms skärgår-
dar lägger Leorina till vid Klovskär den 13 juli klock-
an 17 efter en minnesvärd segling . Ca 1400 Nm har 
avverkats under knappa 5 veckor. 
Felicia kom också hem så småningom men det är en 
annan historia. 
Att ha en eskaderkompis är ovärderligt även om 
man inte hänger ihop hela tiden.  Som framgår av 
ovanstående är 5 veckor alldelens för kort tid för 
tripp till Luleå per båt om man har ambitionen att 
turista efter vägen. Ofta har man medvind upp och 
mera mot tillbaka vilket kan utnyttjas till att sträck-
segla upp och turista på hemvägen. 

                    Anders Lind  
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  Under hösten 2010 har ett gäng tjejer träffats en 

gång i månaden i klubbhuset, för trevlig samvaro. 

Antalet varierade från gång till gång beroende på 

tid och intresse. Vi tycker att det skulle vara roligt 

om vi kunde locka några fler av klubbens alla tje-

jer (oavsett ålder) till våra träffar. 

 

På den första träffen spelade vi på hästar. Detta är 

ett tärningsspel där man kan satsa på sex olika 

”hästar”. Det kostar 5 kr per häst och du kan satsa 

på så många du vill. Någon slår två tärningar och 

de hästar som hör till siffrorna flyttar ett steg 

framåt på spelplanen. Ni kan tro att det är liv i 

luckan när alla hejar på sina hästar. Den som slår 

tärningarna blir antingen beskylld för fusk eller 

utsatt för mutförsök. Vi brukar spela några om-

gångar innan vi sätter oss till bords för att inta 

medhavd mat och dryck som kan variera från 

smörgås, sallad och lagad mat till kex med ost 

samt vin, öl och vatten. Allt efter tycke och smak. 

Mycket prat blir det runt borden och vi avslutar 

med kaffe och kaka till självkostnadspris. 

 

En kvinna som visade och sålde BH:ar och sjalar 

kom till den andra träffen. Vi provade och man-

nekängade för varandra. Några köpte både sjal 

och BH,  andra ingenting alls – det var självklart 

helt frivilligt. När vi var klara var det dags för 

mat och prat igen. 

Under den tredje träffen fick vi besök av två tjejer 

som visade upp sina hantverk bl.a. vättar, lovik-

kavantar och handledsvärmare. Många vättar fick 

nya hem den kvällen innan vi satte oss till bords. 

 

På den fjärde träffen hade vi julavslutning med  

     julbuffé från PA catering.  

            

Var och en hade med sig sin egen dryck, så några 

snapsvisor blev det.  

Efter maten spelade vi julklappsspelet som innebär 

att varje deltagare tar med sig en inslagen klapp 

värde 25-30 kr. Någon håller i spelet och sätter en 

timer på en viss tid som ingen annan vet om. En av 

deltagarna börjar att slå tärningen, sedan skickas  

den runt så att alla slår i tur och ordning. När nå-

gon får en sexa  får den personen ta ett paket från 

högen på bordet, nästa person som får en sexa får 

välja att ta ett nytt paket från bordet eller sno nå-

gon annans paket. Så här håller man på tills timern 

ringer och då är spelet slut. Ett extra stressmoment 

skapas eftersom ingen vet när timern kommer att 

ringa.  

 

Under spelets gång skriks det och skyndas på den 

som har tärningen eller på dem som gömmer sina 

klappar. Ofta blir det en särskild klapp som alla 

skriker efter så ljudnivån är väldigt hög och det 

slutar med att några får flera paket och några blir 

utan. Kvällen avslutades med kaffe och kaka, då vi 

bestämde vem som ska hålla i upptakten för nästa 

termin. Under upptakten ska vi träffas och äta sop-

pa tillsammans och planera vårens andra träffar. Vi 

brukar avsluta terminen ute på Bjurshalsen med 

grillkväll, hoppas det blir så i år med. 

 

Om du tycker det verkar trevligt med våra träffar 

så kom och var med och ta gärna en väninna med 

dig. Ni kanske har några idéer på vad vi kan ha för 

tema på våra träffar under våren. 

DET ÄR VÄRT ATT PROVA. Jag lovar att vi har 

väldigt kul. 

                                                                 Lena Lövgren 

                                                 

Tjejträffar 2010 

            OBS! Norgehistoria! 

          Mange var med sin bil på väg hem 

från jobbet och så stannade bilen. Den blev 

bogserad till verkstad där man konstaterade 

att det var slut på bensinen. 

”Ojdå, det var illa” säger Mange ”Hur länge 

kan jag ha kört omkring med det felet? 

  
         En resenär med nattåget till Malmö bad  

         tågvärden att bli väckt när han skulle gå av i  

Alvesta. Senare stod samma resenär i Malmö och 

skällde ut tågvärden för att han inte hade blivit 

väckt. 

”Det var värst vad han var arg” säger en kollega. 

”Ja, men då skulle du ha hört den som jag släpade 

av i Alvesta”. 
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Årsfesten 

 
Lördagen den 5 mars var det så dags för årsfest 

igen. Vi 47 som var där njöt av välkomstdrink, 

god mat med dryck därtill och inte minst trevlig 

musik. Jirix, vårt husband har en förmåga att få 

fart på oss alla. Vid kaffet hade vi utlottning av 

CD-skivor som Jirix haft vänligheten att skänka. 

Därefter sjöng och dansade vi till fram på små-

timmarna och stämningen var god och hjärtlig. 

Nästa år firar OMBK 90 år och då skall det väl 

firas än mer. Vi ses då! 

 

   Aktivitetskommittén  

   tackar för denna gång. 

                Nyårsafton 2010 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ca 35 personer slöt upp för att inleda nyårsfiran-

det med korvgrillning kl. 12 vid klubbhuset. La-

gom kallt och många barn som lekte i de stora 

snöhögarna gjorde att stämningen, tillsammans 

med de vuxnas tillbehör, var på topp. Klubbmäs-

taren Stig Lidéhn stod för det mesta av förbere-

delserna. Tack.    

                     Nisse Levin 

Nyårsafton 2010 

Båtmässan 

 
Till årets båt–, vildmarks– och fritidsmässa i 

Älvsjö hade vi nästan fyllt en buss, 47 personer, 

vilket var kul. Vi hade hyrt in Engstrands buss 

som höll med både chaufför och värdinna. Det 

fanns fika och sockerkaka till försäljning om-

bord. I och med att vi blev så många så blev 

kostnaden lägre än vad som angavs i annonsen, 

ändå blev det pengar över till godis som bjöds 

omkring av Christoffer. Under hemfärden gnug-

gades geniknölarna med en trevlig tipsrad. På 

deltagarnas uppdrag tackar vi Maggan och Bertil 

för en, som vanligt, väl genomförd resa. 

       Nisse Levin 

Motorsåg i isen 

 

Försöker Fredrik Blomqvist och Leif Berg, med 

motorsågens hjälp, att hitta en bryggförtöjning? 

Nej, de skapar utrymme för att vända Fredriks 

båt.  
    Ivar Fallström 
     Text och bild  

Båt, Fredrik o Leif 

Motorsåg, Fredrik o Leif 

 

   ”     Är det verkligen sant att 

morgongymnastik framför öppet 

fönster är så bra?” 

”Oh ja, det är redan två killar i 

huset mittemot som har bjudit ut 

mig.” 
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Oxelösunds Motorbåtsklubb 

Motorbåtsvägen 10 

613 35 OXELÖSUND 

Tel: 0155-304 59 

E-post: info.ombk@telia.com 

Hemsida: www.ombk.nu 

Internet 

Du som har tillgång till Internet kan gå in på 

vår hemsida, www.ombk.nu, klicka på Svall-

vågen och NR 1, 2011 så ser du bl.a. de flesta 

bilder i färg. 

            Insända bidrag 
Du som skickar in bidrag till Svallvågen får all-

tid en bekräftelse på detta från redaktionen, 

skriftligen eller muntligen.. Om du av någon an-

ledning inte har hört något efter ett par dagar, hör 

gärna av dig igen så att vi inte missar något. 

En skön vår och en 

härlig  båtsommar 

tillönskar vi er alla. 

Redaktionen 

Årsmötet 2011 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Foto: Marianne Levander                                                           

 

 

En spännande utläggning 

Intresserade medlemmar 

Kaffebordet är dukat 

Här kommer några bilder från det välbesök-

ta årsmötet (116 st.) den 5 mars. 


