
Jag har antagit utma-
ningen att ersa tta Leif 
Berg i en synnerligen 
va lskö tt ba tklubb.  

Jag ka nner att det a r 
dags att bidra till klub-
ben nu na r jag inte ar-
betar la ngre, söm tur 
a r, fö r det a r mycket att 
sa tta sig in i.  

Jag uppskattar verklig-
en andan söm finns i 
klubben att ma nga hja l-
per till med att skö ta 
öm va rt fina ömra de pa  
ba sta sa tt.  

Klubben besta r av öss 
alla öch det a r vi söm 
besta mmer hur framti-
den ska se ut! 

Lite öm mig:  
 

Jag a r medlem sedan 

növember 1997 öch 

bö rjade mitt ba tliv re-

dan pa  1970-talet. Idag 

har jag en segelba t söm 

vi öfta a r ute i. 

Jag har varit verksam 

söm chef i huvudsak pa  

SSAB.  

En del av fritiden a gnas 

a t  barn öch barnbarn 

tillsammans med min 

fru Maria. Allt mindre 

tid a gnas a t gölf. 

Behö ver sja lvklart stö d 

fra n Er medlemmar fö r 

att det skall bli en sa  

smidig ö verga ng söm 

mö jligt nu na r vi skiftar 

ördfö rande. Samtidigt 

sa  la ttar restriktiöner-

na betra ffande Cövid-

19 vilket inneba r en 

mer söcial tillvarö. Syf-

tar da  pa  framtida akti-

viteter inöm klubben.  

Jag avslutar med att 

ö nska alla en fin vinter-

sa söng sa  ses vi fö r-

höppningsvis till va r-

mö tet i mars öm inte 

tidigare. 
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Ordförande  har ordet 

  

31 ökt 2021 

Jan Costelius  

Ordfö rande 

Jan Cöstelius öch Leif Berg. Va r nye ördfö rande öch avga ende. 
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SVALLVA GEN 
Redaktiönen besta r av: Marianne Levander, 
redaktö r. Svallva gen nr 1 utkömmer efter 
va rmö tet i mars/april. Se hemsidan fö r mans-
stöpp. Svallva gen nr 2 utkömmer efter a rsmö -
tet ökt/növ. 
 
Artiklar, annönser öch ö vrigt material söm 
ö nskas bli infö rda i Svallva gen skickas till 
OMBK, Motorbåtsvägen 10, 613 35 Oxe-
lösund eller e-pöstas till red-
aktor.ombk@gmail.com.  
Ange ga rna ”Svallva gen” i a renderutan.   
 
Materialet kan öcksa  la ggas i brevlådan pa  
klubbhuset. Har du t.ex. fötögrafier eller andra 
bilder sa   kan vi skanna in. Köm med ide er sa  
hja lper vi till. Material söm insa nds kömmer 

eventuellt att redigeras. Vi fö rbeha ller öss 
ra tten att va lja ut vilket material söm skall 
publiceras. Insa nt material a tersa nds ej öm inte 
annat a r ö verenskömmet.  

Insa nda bidrag 
Du söm skickar in bidrag till Svallva gen fa r 
alltid en bekra ftelse pa  detta fra n redaktiönen, 
skriftligen eller muntligen. Om du av na gön 
anledning inte har hö rt na göt efter ett par 
dagar, hö r ga rna av dig igen sa  att vi inte mis-
sar na göt. 

Internet 
Du söm har tillga ng till Internet kan ga  in pa  
va r hemsida,  

https://ömbk.se/ 

öch bla ddra dig fram till Svallvågen under 
”Dokument” sa  ser du tidigare utga vör. 

OMBK:s ömbud: Rölf Zetterströ m                www.svenskasjö.se 

T-shirt 

Köp klubbtröjor, märken m.m. 

Köp OMBK:s klubbtröja till dig och din familj. Tröjorna  finns i storlekarna S, M, L, 

XL, XXL och är grå till färgen, av T-shirtmodell med vårt klubbmärke. De håller en 

bra kvalitet . Priset är 125 kr/st. Tröjan finns att köpa genom vår materialförval-

tare Jan Norberg, tel. 342 31 el. 070-653 50 05.  

Vimplar finns även för försäljning: pris 80 kr/st, klubbmärken:  50 kr/st samt de-

kaler.  

Klubbpin 

Oxelö sunds Mötörba tsklubb 

Motorbåtsvägen 10 

613 35 OXELÖSUND 

Tel: 0155-304 59 

E-pöst: 
redaktor.ombk@gmail.com 

Hemsida: https://ömbk.se/ 

https://ombk.se/dokument/
http://www.svenskasjo.se
https://ombk.se/
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 A ter en ba tsa söng a r 
avslutad. De flesta har 
tagit upp sina ba tar öch 
ha ller pa  att ta cka dem 
infö r kömmande vinter. 

Vattnet pa  bryggörna 
har sta ngs av, öch inöm 
kört a ven pa  ö vriga öm-
ra det. 

Tva ttanla ggningen 
sta ngs öcksa  snart ner. 
Sö ndag 7 növember a r 
sista dag söm tva ttan-
la ggningen kan nyttjas. 

Meddelande öm tid-

punkt fö r detta har ga tt 

ut via e-pöst till med-

lemmarna i klubben. 

 

VIKTIGT! 

Snart börjar plane-

ringen för fördelning 

av bryggplatser m.m.  

För att den planering-

en skall fungera 

måste vi ha besked 

från dig angående föl-

jande när det gäller 

din bryggplats: 

1) Om du lånat ut din 

plats 2021, fortsät-

ter du låna ut eller 

ska du själv nyttja 

din plats under 

2022? 

2) Eller om du vet 

med dig att du, av 

någon anledning, 

inte kommer 

nyttja din plats un-

der 2022. 

3) Eller om du t.ex 

sålt din båt, eller 

av annan anled-

ning säger upp din 

bryggplats. 

Om detta måste vi få 

besked senast 31 dec 

i år (2021). (Givetvis 

händer oförutsedda 

saker även efter års-

skiftet, men det un-

derlättar för oss som 

handlägger fördel-

ningsärenden inför 

nästa säsong om vi får 

informationen i tid). 

Vänligen hjälp oss 

med detta! 

Det finns de i klubben 

som inte använt sitt 

nyttjande, såsom 

bryggplats, båthall, 

uppläggningsplats 

mm, i klubben på 3 

år, vilket medför att 

nyttjandet kommer 

tilldelas någon annan 

medlem ur respektive 

platskö inför nästa 

säsong. (Se paragraf 

17.1.2 i stadgarna). 

 

Parallellt med ba tlivet 

har i klubben, under 

sa söngen, en hel del 

arbeten öch pröjekt 

genömfö rts. Ta nker da  

fra mst pa  uppgradering 

av elska p öch jördfels-

brytare till ba thallar 

söm fa rdigsta llts, samt 

renöveringen av sjö bö-

darnas tra fasader. 

Detta arbete kömmer 

pa ga  a ven under na sta 

a r. 

Under fö rsta veckan i 

mars-21 blev mönte-

ring av ett nytt pla ttak 

fa rdigt pa  hallarna 1 – 

29. Det nya taket, med 

insida ytbehandlad möt 

köndens, medfö rde en 

na göt hö gre a rsavgift 

fö r denna typ av hall. 

Ett pallsta ll har av med-

lem ska nkts till klub-

ben. Placeringen av 

sta llet a r i skrivande 

stund ej slutligen be-

sta md.  

I detta kömmer mate-

riel, sa söm traktörskö-

pör, bryggka ttingar öch 

andra skrymmande 

saker fö rvaras, ista llet 

fö r att ligga pa  backen 

lite ha r öch var i va rt 

ömra de.  

P.g.a ra dande cöröna-

la ge har de tidigare pla-

nerade sta ddagarna 

under a ret fa tt sta llas 

in. Döck har na gra tagit 

pa  sig ansvaret fö r viss 

rö jning öch uppsnygg-

ning av va rt ömra de, 

vilket vi tacksamt tagit 

emöt. Tack fö r detta 

engagemang. 

Förts sid 7 

 

Hamnkapten har ordet 

”VIKTIGT  

Meddela hamnkapten: 

 1) Om du lånat ut din 
plats 2021, fortsätter 
låna ut eller nyttja din 
plats under 2022? 

2) Om du vet att du, 
inte kommer att nyttja 
din plats under 2022. 

3) Har du t.ex sålt din 
båt, eller av annan 
anledning säger upp 
din bryggplats. 

Om detta måste vi få 
besked senast 31 dec i 
år (2021). Vänligen 
hjälp oss med detta!” 

 

Fötö: G Jöhanssön 
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Budget för 2022: 

Nu ska vi njuta av va rt 
fina varv- & hamnöm-
ra de. Inga störa inve-
steringar sta r pa  agen-
dan. Sjö bödar ska fixas 
till under na sta a r öch 
ördinarie underha ll a r 
det söm a r planerat. 

Avgifterna fö r 2022 blir 
samma söm fö r 2021 
med ett undantag. En 
kö avgift infö rs fö r varje 
kö plats man anma lt sig 
till pa  50 kr /plats/a r.  

Val av funktionärer: 

Mö tet faststa llde valbe-
redningens fö rslag öch 
klubben har nu ny örd-
fö rande (se sid 1), ny 
styrelseledamöt Daniel 
Karlssön söm ersa tter 
Per-A ke Sunneförs 
samt Ann-Kristin Berg 
utsa gs till suppleant 
öch ersa tter Jan Gabri-
elssön. Leif valdes a ven 
till hedersmedlem. 

Leif slipper inte undan 
helt utan valdes till be-
siktningsman öch ska 

A rsmö tet hö lls i Brevik-
skölans gymnastik sal 
sa  att la mpligt avsta nd 
kunde ha llas mellan 
deltagarna. 

Det var ca 60 medlem-
mar öm deltög pa  mö -
tet. 

Mö tet ö ppnades av av-
ga ende ördfö rande öch 
till mö tets ördfö rande 
valdes Per-A ke Sunne-
förs. Till sekreterare 
valdes Ha kan Bark öch 
justeringsma n Daniel 
Karlssön samt Eje Au-
gustssön. 

Ekonomi: Klubben har 
förtsatt göd ekönömi 
öch av de störa investe-
ringarna söm gjörts a r 
nu de flesta betalda sa  
nu kan klubben samla 
lite i ladörna igen infö r 
framtida investeringar. 
Kö ren, styrelsen öch 
sjö ra ddningssa llskapet 
fa r förtsatta anslag en-
ligt tidigare niva er. 

 

köntröllera att alla hall-
a garen har utfö rt de 
felaktigheter söm pa pe-
kades vid elbesiktning-
en 2018. Alla halla gare 
har fa tt prötököll da r 
felaktigheter har pa ta-
lats söm ev. kan örsaka 
brand eller ölyckör öch 
de bö r nu vara a tga r-
dade. Köntakta el-
ansvarig Fredrik Jans-
sön öm du behö ver ra d 
öch tips pa  hur du  gö r 
din ba thall sa ker! Vissa 
arbeten fa r du inte gö ra 
sja lv. 

Rapporter: Ha stmyrör 
har invaderat en ba t-
hall i la nga 5. De har 
a tit pa  balkar öch delar 
av tra gölvet söm fanns i 
ba thallen. Nu behö ver 
alla medlemmar kön-
tröllera öm det a r fler 
söm har blivit drab-
bade!  

Mö tet avslutades med 
att avtacka de fem fö r-
tröende valda söm valt 
att avga . Se bild nedan 
öch pa  sid 6. 
 

Vid pennan ö kameran 
 

Marianne Levander  

 

 

Rapport från årsmötet den 28 okt 2021 

KÖAVGIFTER 

Observera att mötet be-
slutat att införa kö-
avgifter på 50 kr per kö 
och år.  
 

Många står idag i kö av 
gammal vana, det med-
för mycket arbete för 
köansvariga att sitta och 
ringa runt till medlem 
efter medlem som tackar 
nej.  
 
Detta innebär extrakost-
nader för er som ännu 
inte har den nyttighet 
som det köas för. Med-
dela hamnkapten om du 
vill bli bortplockad från 
en eller flera köer. Kölis-
tor finns på hemsidan 
under ”Dokument”. 

Styrelsen 

Leif Berg avtackas ö valdes till hedersmedlem 
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utfö ras utan fö rdrö j-
ning. 

Mycket har ha nt under 
de a r Leif varit ördfö -
rande. Det har byggts 
spölplatta. Kranarna 
har renöverats. Byte av  
mark sa  att vi fick till-
ga ng till Mösebacke till 
utömhusplatser. OXSS 
fick mark att bygga sina 
nya ba thallar pa . 

Klubbhuset har hel-
renöverats, luftva rme-
pump installerats fö r 
att ha lla nere uppva rm-
ningsköstnaderna, frig-
geböd har byggts fö r 
fö rvaring av extrastölar 
öch materiel.  

Sjö bödar har ett sta n-
digt behöv av renöve-
ring. Fö nster a r bytta, 
öch ma lade, ga ngbröar-
na ra ttats till, etc. Un-
der a ret öch kömmande 
sa sönger byts skadad 
panel ut av medlem-
mar, söm gö r att vi kan 
ha lla nere köstnaderna.  

Nya EU-regler ang. 
elektriska arbeten har 
medfö rt att alla ba thal-
lar har behö vt besikti-
gas,  jördfelsbrytare 
installerats m.m.  
Ma ngder med kablar 
har bytts ut da  de 
gamla var underma liga. 
 

Ba thallsa gare a r ansva-
rig att se till att elen a r 
gödka nd, det har varit 
mycket tjat med att fa  
in nycklar fra n med-
lemmar sa  att klubben 
har kunnat utfö ra nö d-
va ndig renövering av 
elen.  
Halla nga 1 har fa tt nytt 
pla ttak da  det gamla 
var röstigt. Det ha r a r 

Leif Berg avgick söm 
ördfö rande pa  a rsmö tet 
efter ma nga a rs arbete i 
klubben. Leif blev med-
lem i klubben 1 januari 
1961. Klubben la g da  i 
Sandviken öch Leif 
kö pte sin ba tplats fö r 
100 kr – sa  gick det till 
pa  den tiden. 

Fö rsta uppdraget inöm 
klubben var söm slip-
fö rman 1969/1970. 
Leif har a ven varit mil-
jö ömbud pa  90-talet. 
Leif mjukstartade sitt 
styrelsearbete söm v 
ördfö rande 2005 öch 
a ret da rpa  valdes han 
till ördfö rande, alltsa  
fö r 16 a r sedan. 

Pa  den tiden hade sty-
relsen mö ten var fja rde 
vecka. Det var la nga 
mö ten öch ma nga be-
slut söm ma ste fattas 
öch fö rmedlas till be-
rö rda sa  Leif infö rde 
styrelsemö ten var 
tredje vecka, samt att 
medlemsansö kningar 
gödka nns eller fö rkas-
tas vid varje styrelse-
mö te ista llet fö r tva  
ga nger öm a ret söm 
tidigare. Leif infö rde 
a ven att nyckelpersö-
ner i klubben söm inte 
a r styrelsemedlemmar 
deltar i styrelsemö tena 
sa söm hamnkapten, 
halluthyrare, sjö böds-
ansvarig, klubbma s-
tare, etc.  
Tack vare det nya ar-
betssa ttet har arbetet 
inöm klubben blivit 
ratiönellare med betyd-
ligt körtare ledtider. De 
söm ska utfö ra jöbbet 
har fa tt tidig införmat-
iön sa  att arbetet kan 

bara ett axplöck av vad 
söm ha nt under a ren 
Leif varit ördfö rande. 

Fö rutöm allt praktiskt 
arbete har det varit 
ma nga mö ten med köm-
munen anga ende va rt 
miljö arbete, arrenden, 
ba tlivets förtsatta va-
rande inöm kömmunen, 
etc. Mö ten med leveran-
tö rer, besiktningsma n, 
repörtrar öm va rt miljö -
arbete, ba de TV4 öch 
SVT har varit öch gjört 
repörtage fö r TV, m.m. 

Under a ren söm med-
lem i klubben har Leif 
samlat pa  sig bilder öch 
filmer fra n klubbens 
ölika hamnar inöm Oxe-
lö sund, klubbhölmar, 
sta dkva llar öch ma nga 
röliga fester. Till va ren 
höppas Leif att det ga r 
att ördna bild- öch film-
kva llar i klubbhuset till-
sammans med klubb-
kamrater!   

Leif ha lsar Jan Cöstelius 
va lkömmen söm ördfö -
rande öch höppas att 
han fa r hja lp av styrel-
sen att kömma in i arbe-
tet.   

Leif ska ha ett stört tack 

fö r sitt engagemang öch 

fina arbete under dessa 

a r öch vi ö nskar hönöm 

lycka till med sitt nya 

”fria” liv!  
 

Vi passar a ven pa  att 

tacka hustrun Lena fö r 

hennes engagemang 

inöm klubben tillsam-

mans med Leif.  

Marianne Levander 

Leif Berg—lämnar över ordförandeklubban 

Bilder: M Levander 
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Text  

Bilder fra n a rsmö tet 28 ökt 2021 

EFTERLYSNING! 
Klubben efterlyser nya klubbhusva rdar. Tva  av nuvarande medlemmar har inte mö jlighet att förtsa tta söm 
stugva rdar. Uppdraget delas av tva  andra familjer. Fö rdelning av periöder sker mellan klubbhusva rdarna. 

Hö r av dig till valberedningen, Pöntus Kjellberg, 070-8232698 eller till infö.ömbk@gmail.cöm öm du a r in-

tresserad.  Styrelsen 

Ha kan Bark, Mauritz Hö gberg, Per-A ke Sunneförs, Lars Bergquist 

Leif Berg tackar fö r sig med ett tal 

Avga ende styrelseledamö ter sma snackar 

Medlemmar anla nder till mö tet 

mailto:070-8232698?subject=Klubbhusvärd


Nya kontakt-
uppgifter? 

Na r Du fa r a ndrade fö r-
ha llanden vill vi ha ett 
meddelande öm detta till 
klubben. Exempel pa  
uppgifter söm vi vill veta 
a r: telefönnummer, 
adress, namnbyte, byte 
av ba t, fö rsa kringsbölag 
öch fö rsa kringsnummer 
öch e-pöstadress. 

Dessa uppgifter anva nds 
köntinuerligt i klubbens 
verksamhet öch fungerar 
ba ttre na r fakta ra der. 

Fö r att a ndra dessa upp-
gifter finns tva  sa tt: 
 

• Via a ndringsanma lan 
pa  
https://ömbk.se/för
mular-köntakt-med-
klubben/ 

• Eller fakta nöterade 
pa  papper la mnat i 
klubbens brevla da vid 
klubbhuset (se sid 9). 
 

A ndringar i pa rmen vid 
slipböden medfö r att 
uppgifterna fö rsenas 
med upp till ett a r da  den 
endast ga s igenöm en 
ga ng per a r.  

 
Registeransvarig 
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Vaktha llningen har i a r 

fungerat mycket bra, 

mindre pa verkad av 

pandemin ja mfö rt med 

fö rra a ret. Det har blivit 

ett fa tal pass (3 st.) söm 

missats, öch byten av 

pass mellan medlem-

mar har öcksa  fö re-

kömmit öch fungerat 

bra. Inga allvarliga inci-

denter har rappörte-

rats. 

Inventeringen, med 

inga ende öptimering av 

bredder pa  bryggplat-

serna har pa bö rjats öch 

bera knas pa ga  a ven 

kömmande a r. Syftet a r 

att öm mö jligt fa  till 

na gra fler ba tplatser i 

klubben med varie-

rande bredd fö r att re-

ducera kö erna till dessa 

na göt.  

Slutligen ett tack till 

alla medlemmar söm 

sta llt upp öch deltagit i 

de pröjekt söm genöm-

fö rts under a ret. Nu ser 

vi fram möt en ytterli-

gare skö n ba tsa söng 

na sta a r.  

Forts. hamnkapten 

Lars Bergquist 
Hamnkapten 

Leif:s sista uppdrag söm ördfö rande, bönar gölven i klubbhuset med nyinkö pt 
supermöpp. De blev söm nya! Fötö: M Levander 

https://ombk.se/formular-kontakt-med-klubben/
https://ombk.se/formular-kontakt-med-klubben/
https://ombk.se/formular-kontakt-med-klubben/


 

100-årsjubileum 

Dags att anma la intresse infö r va rt 
100-a rsjubileum  söm planeras 
mellan slutet av augusti till mitten 
av september 2022! 

 

Arbetet a r i ga ng. 

Se sid 10 fö r intresseanma lan! 
 

 

Daniel Karlsson 

 

Meddelas senare via e-post och hemsida: 

 

Aktuell kalender finner du på hemsidan:  

https://ombk.se/kalendarium/ 

 

Aktuell information finner du på hemsidan: 

https://ombk.se/aktuellt/ 

 

 
 

 

 

 

AKTUELLA DATUM FÖR 2022 

Informationsspridning till medlemmar som saknar e-post. 
Numera skickas ett SMS med meddelande om att information finns att hämta i brevlådan vid slipboden. Det är 
alltså upp till resp. medlem att förse sig med ett exemplar av den aktuella medlemsinformationen! 

HYR KLUBBHUSET! 

Söm medlem i OMBK kan du öch din familj hyra klubbhuset fö r ölika samman-
kömster.  
 

Klubbhuset a r mö blerat med 64 sittplatser vid ördinarie sittning. Det finns 
extrabörd öch stölar i friggeböden att sta lla upp sa  att ett 80-tal ga ster kan fa  
sittplats. Klubbhuset ga r ej att hyra  pa  nya rs– öch midsömmaraftön enligt be-
slut av styrelsen 2021. 
 
Hyran är 1600 kr/dygn eller 800 kr/halvt dygn 
 
Om du ö nskar hyra klubbhuset, köntakta klubbhusva rdarna enligt nedan: 
 
Mobiltelefonnummer för klubbhusbokning: 
0768-13 04 59 
(OBS! Det går INTE att skicka sms till detta nummer!) 

Se hemsida för mer information:  
 

Klubbhuset - Oxelö sunds Mötörba tsklubb (ömbk.se)  
Ring och boka! 

https://ombk.se/kalendarium/
https://ombk.se/aktuellt/
https://ombk.se/klubbhuset/


  
  
  
  
  
  
  
  
 

 Oxelö sunds Mötörba tsklubb 

 Mötörba tsva gen 10 

 613 35 Oxelö sund 

Skicka in dina ändringar till registeransvarig enligt adressen nedan om du inte har tillgång till in-
ternet/hemsidan: 
Kontakt med registeransvarig - formulär - Oxelösunds Motorbåtsklubb (ombk.se)  

Namn: Telefön: Möbil: 

      

Pöstnr: Pöstört: E-pöstadress: 

      

Ändringen avser: 

 Ba tbyte  Adress  Ba tfö rsa kring   E-pöstadress 

 Telnr  Möbilnr   VHF-anröp 

BÅTTYP: 

La ngd: cm Bredd:  cm Djup: cm Vikt: kg 

Fö rsa kringsbölag:  Fö rsa kringsnr: 

O vrigt: 

Plats fö r  

frima rke 

VIK HA R 

https://ombk.se/formular-kontakt-med-klubben/


Klipp här    

INTRESSEANMÄLAN  

Oxelösunds Motorbåtsklubb bildades i september 1922. Det här vill vi uppmärksamma med ett kalas 

som heter duga! Klubben är mycket välmående efter 100 år och vi hoppas att den fortsätter att leva 

länge till. Vilket förutsätter att våra medlemmar fortsätter att ställa upp för klubben. 

Vår klubbmästare, Daniel Karlsson, är i gång med planering av firandet och tidpunkten är tänkt från slu-

tet av aug och mitten av september 2022. Detaljerad information kommer under våren. Klubben bidrar 

med en summa, deltagare betalar självkostnadspris för mat o ev logi. 

Vår klubbmästare behöver få ett hum om hur många medlemmar som är intresserade av att deltaga i 

vårt festliga 100-årsfirande för att kunna fortsätta med sina planer samt vilket alternativ som lockar 

flest. Ange vilket förslag du föredrar och skicka e-post till klubbhusmästaren—eller lägg nedanstående 

talong i brevlådan vid klubbhuset. 
  

Är du sugen på fest? Anmäl ditt intresse senast 30 november 2021 till : 

klubbmastare.ombk@gmail.com 

 

Daniel Karlsson 
Klubbhusmästare, ring om du har frågor: tel 076 342 93 88  

100-ÅRS JUBILEUM 

FÖRSLAG TILL 100-ÅRSFEST FÖR ALLA KLUBBMEDLEMMAR: 

Lämna i brevlådan vid klubbhuset senast den 30 november 2021. 

 

Jag röstar på: Förslag 

 Alt 1:   Ja, vi festar löss vid klubbhuset med partyta lt öch glatt humö r 

 Alt 2:   Ja, kryssning med Cinderella till A land 

Namn & med-
lemsnummer:  

 

 

 

mailto:klubbmastare.ombk@gmail.com?subject=Intresseanmälan%20fest

