
Så  blev det å ntligen vå r 

efter en lå ng vinter… 

Tiden frå n å rsmö tet i 

öktöber fö rrå å ret öch 

fråm till dågs dåtö hår 

gå tt fört. Må ngå frå gör 

ått så ttå sig in i öch 

må ngå intressåntå mö -

ten med klubbmedlem-

mår. Stö det hår vårit 

stårkt öch behö vligt då  

mån ej hår det histöriskå 

perspektivet i styrelse-

årbetet. 

Vi gled ur påndemins 

grepp men öckså  ut i en 

vå rld söm kå nns ötrygg 

öch öviss. Hur kömmer 

vå r fråmtid ått se ut? 

Ö kånde brå nslepriser, 

tillgå nglighet till lådd-

ståtiöner fö r elmötörer 

öch inte minst miljö å-

spekternå. 

I vå rt lillå perspektiv å r 

det en ny bå tså söng söm 

vå ntår. Aktiviteternå på  

vårvsömrå det hår ö kåt i 

tåkt med den stigånde 

temperåturen. Nå grå 

bå tår hår sjö såtts 

åndrå stå r på  tur. Vå r 

håmnkåpten med sitt 

”gå ng” hår vårit syn-

nerligen åktivå de sen-

åste må nådernå men 

det beskriver hån 

lå ngre fråm i dennå 

Svållvå g. Fö r ått tydlig-

gö rå våd vårje funktiön  

inöm klubben hår fö r 

ånsvår öch uppgifter 

hår vi  förtsått med ått 

tå fråm öch fö rnyå år-

betsbeskrivningår fö r 

ållå röller  inöm klub-

ben. 

Arbetet med 100-

å rsjubileumet på gå r, 

Dåniel Kårlssön till-

såmmåns med ö vrigå 

festkömmitte n årbetår 

med dettå.  

En histörisk reså frå n 

det ått klubben bildå-

des till dågs dåtö hå ller 

på  ått såmmånstå llås 

åv Leif Berg öch Måri-

ånne Levånder. Må ngå 

klubbmedlemmår hår 

deltågit dels på  ”Fikå 

fö r dågledigå” men 

öckså  intervjuer.  

Det skå bli intressånt 

ått tå del åv dettå. 

Köm ihå g ått ånmå lå 

dig till jubileumsfesten. 

 

Månskö ren Phöntöner-

nå firåde 40 å r den 30 

åpril, öch upptrå dde 

vid  klubbhuset öch vi 

söm vår då r öch  lyss-

nåde till skö nså ngen 

njö t i fulldråg. Efterå t 

såmlådes vi vid grillår-

nå. Det vår fö rstå eve-

nemånget på  lå nge i 

klubben p g å pånde-

min. 

Nu ser vi fråm emöt 

sömmåren öch  söl öch 

finå dågår till sjö ss. 
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Ordförande  har ordet 

  

2 måj 2022 

Jan Costelius  

Ördfö rånde 
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SVALLVA GEN 
Redåktiönen bestå r åv: Måriånne Levånder, 
redåktö r. Svållvå gen nr 1 utkömmer efter 
vå rmö tet i mårs/åpril. Se hemsidån fö r måns-
stöpp. Svållvå gen nr 2 utkömmer efter å rsmö -
tet ökt/növ. 
 
Artiklår, ånnönser öch ö vrigt måteriål söm 
ö nskås bli infö rdå i Svållvå gen skickås till 
OMBK, Motorbåtsvägen 10, 613 35 Oxe-
lösund eller e-pöstås till red-
aktor.ombk@gmail.com.  
Ange gå rnå ”Svållvå gen” i å renderutån.   
 
Måteriålet kån öckså  lå ggås i brevlådan på  
klubbhuset. Hår du t.ex. fötögråfier eller åndrå 
bilder så   kån vi skånnå in. Köm med ide er så  
hjå lper vi till. Måteriålet kömmer eventuellt ått 
redigerås. Vi fö rbehå ller öss rå tten ått vå ljå ut 
vilket måteriål söm skåll publicerås. Inså nt 
måteriål å terså nds ej öm inte ånnåt å r ö verens-
kömmet.  
 

Inså ndå bidråg 
Du söm skickår in bidråg till Svållvå gen få r 
alltid en bekrå ftelse på  dettå frå n redåktiönen, 
skriftligen eller muntligen. Öm du åv nå gön 
ånledning inte hår hö rt nå göt efter ett pår 
dågår, hö r gå rnå åv dig igen så  ått vi inte mis-
sår nå göt. 

Internet 
Du söm hår tillgå ng till Internet kån gå  in på  
vå r hemsidå,  

https://ömbk.se/ 

öch blå ddrå dig fråm till Svallvågen under 
”Dokument” så  ser du tidigåre utgå vör. 

ÖMBK:s ömbud: Rölf Zetterströ m                www.svenskåsjö.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 

Öxelö sunds Mötörbå tsklubb 
Motorbåtsvägen 10 
613 35 OXELÖSUND 
Tel: 0155-304 59 
E-pöst: 
redaktor.ombk@gmail.com 
Hemsidå: https://ömbk.se/ 

https://ombk.se/dokument/
http://www.svenskasjo.se
https://ombk.se/
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En ny bå tså söng ligger i 

stårtgröpårnå öch fö r-

vå ntningårnå å r så kert 

störå på  en vårm, sölig 

öch skö n sömmår.  

Lite ”smölk” i bå gåren 

kån vå l döck vårå de 

hö gå brå nslepriser söm 

skjutit i hö jden öch 

dråbbår frå mst mötör-

bå tårnå. Mån skulle 

håft segelbå t tå nker 

nög en del. 

Kånske dågs ått, i rå tt-

visåns nåmn, infö rå 

skått på  vind fö r segel-

bå tår. Flytånde tåxå 

båseråd på  vindstyrkå. 

Nå å , skå mt ö sidö, nu 

få r jå’ ge mig. 
 

Nu nå r sjö så ttningspe-

riöden stårtåt bö r vi 

medlemmår tå nkå på  

ått våggör, vågnår öch 

ö vrig utrustning, relå-

teråd till sjö så ttningen, 

å r funktiönellt duglig 

fö r å ndåmå let. Allt fö r 

ått undvikå tillbud söm 

kån skådå vå rå bå tår 

såmt å ven klubbens 

måteriel öch utrust-

ning. Det å r vi söm 

medlemmår söm ån-

svårår fö r dettå.  

Jobb i hamnen har 

under våren utförts 

På  Piren hår vi bytt ut 

ållå 3,5 meters bömmår 

till 4,5 meters såmt 

breddåt plåtsernå nå -

göt.  

Tidigt i mårs må nåd 

hittåde vå r ördfö rånde, 

begågnåde bömmår på  

blöcket. Det fånns ett 

gå ng bömmår i Gö te-

börg, till billigt pris, 

söm vi ringde på  öch 

blev erbjudnå 18 styck-

en fö r åvhå mtning.  

En tidig önsdåg mörgön 

drög vi, Jånne Cöstelius, 

Leffe Berg, Jånne A ker-

lund öch jåg i två  bilår 

med slå p ivå g ner till 

”Gö tet” fö r ått hå mtå 

hem ”kåpet”. Vid lunch-

tid vår det låståt öch 

klårt fö r hemfå rd. 

Med drygt 1 tön, på  

mitt (håmnkåptens) 

slå p, öch ållå flytkröp-

pår på  det åndrå slå pet 

bö rjåde hemresån. 

Gånskå lå skigt ått hå ett 

tön på  slå pet söm 

trycker på  utfö r den s.k. 

Gö tebörgsbåcken in 

möt Jö nkö ping. Slå pet 

tenderåde ått vöbblå 

kråftigt i nedfö rsbåck-

årnå. Tipset jåg då  få r, 

åv Jånne A , å r ått mån 

skå ö kå fårten fö r ått 

hå vå fenömenet. 

Jåhå…hur kå nns det ått 

kö rå in i centrålå Jö n-

kö ping i 120…med 

slå p? Lite lå skigt vår 

det i ållå fåll, men det 

gick brå till slut. 
 

Vi hår å ven jöbbåt vi-

dåre med åmbitiönen 

ått öptimerå utnyttjån-

det åv håmnen. Två  6-

meters bömmår hår på  

A-bryggån bytts till 8-

meters, fö r ått i fråmti-

den kunnå erbjudå 

plåts fö r nå göt stö rre 

bå tår.  

Söm ett led i öptime-

ringen hår på  en åv 

vå rå bryggör plåtsbred-

der ånpåssåts efter be-

höv relåteråt till hur 

kö situåtiönen fö r bå t-

plåts ser ut. Dettå å r 

mö jligt då  en del hår 

vå l bredå plåtser, upp 

emöt 1 meter till gödö 

fö r sin bå t öch åndrå 

ligger mycket trå ngt 

till. 

Dettå årbete kömmer vi 

förtlö pånde ått gö rå 

fråmö ver i den tåkt vi 

fö rmå r. 

 

Förts sid 6 

 

Hamnkapten har ordet 

STÄDKVÄLLAR 

Äntligen törs vi 
genomföra städkvällar 
igen: 

Tisdagen den 14 juni kl 
18:00 träffas vi utanför 
klubbhuset och fördelar 
arbetet för kvällen. Ta 
gärma med egna 
trädgårsverktyg. 

När arbetet är utfört 
serveras fika i 
klubbhuset. 

 

Öm du å r du intresseråd åv håvstulpånernås kå r-
leksliv hittår du fåktå öm det hå r (se å ven sid 6): 

Fåktåblåd öm Ö stersjö n 

https://skargardsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2016/04/bjorno-bilaga5-fakta-ostersjo-blastang.pdf
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mönteråd. Köntåktå Jån 
Nörberg eller Eje Au-
gustssön öm du behö -
ver hjå lp. 
 

Håmnkåpten på minde 
å terigen öm vikten åv 
ått må rkå bå tvåggör. 
Helst med så  tydlig 
må rkning ått det syns 
frå n hytten frå n tråk-
törn. 
 

Våttenpöster såknås 
vid en del hållår, under 
å ret kömmer årbete ått 
på bö rjås så  ått ållå håll-
lå ngder till slut få r till-
gå ng till en egen våt-
tenpöst.  
 

Låsse flåggåde öckså   
fö r 3-å rsregeln, hår 
mån inte sjö sått sin bå t 
på  ö ver tre å r må ste 
mån lå mnå nyttigheter-
nå. Det stå r må ngå 
medlemmår i kö  söm 
kån nyttjå plåtsen istå l-
let. Bå thållår å r ingå 
lågerplåtser. 
 

Nyå myndighetskråv 
gö r ått klubben behö -
ver ördnå med en enkel 
å tervinningsståtiön. 
Klubben årbetår öckså  
med ått tå fråm en åv-
fållsplån. 

2017 genömfö rdes en 
elbesiktning åv ållå bå t-

Jån Cöstelius hå lsåde 
ållå vå lkömnå. Det vår 
tre å r sedån vi håde 
mö te senåst så  det vår 
trevligt ått se så  må ngå 
klubbkåmråter på  en 
öch såmmå gå ng. Det 
vår cå 45 medlemmår 
söm hö rsåmmåt kållel-
sen. 
 

Mö tet åvlö pte utån 
nå grå ö verråskningår 
eller könstigheter. 

Ekönömin å r förtsått 
göd. Söm en glåd ö ver-
råskning hår vi få tt 
å terbå ring frå n vå rt 
fö rså kringsbölåg på  
helå 31 000 kr söm inte 
fånns med i budgeten. 
 

Det påssår ju brå nu 
nå r vi skå firå 100 å r. 

Vå r håmnkåpten Lårs 
Bergquist redögjörde 
fö r de årbeten söm ut-
fö rts under vinterhålv-
å ret öch fö r kömmånde 
årbeten. 
 

Sjö bödårnå stå r bl å på  
tur med förtsått renö-
vering öch byte åv då -
ligt måteriål. 

Öm nå gön behö ver bytå 
dö rr till en sjö böd så  
finns det ett åntål få r-
digå ått hå mtå öch 
mönterå sjå lv eller be 
öm hjå lp ått få  den 

hållår på  fö rså krings-
bölågets ånmödån. De 
bå tå gåre söm fick ån-
må rkningår skå nu hå 
å tgå rdåt felen. Hår mån 
inte gjört det å r det hö g 
tid ått tå itu med det.  
 

Efterbesiktning köm-
mer ått ske i hö st, det 
å r Leif Berg, Jån Gåbri-
elssön öch Lårs Jå n-
nebring söm kömmer 
ått köntröllerå ått jöb-
bet å r gjört. Dettå å r en 
fö rså kringsfrå gå öch 
viktigt ått klubbens fö r-
så kring gå ller. 

Hår du tåppåt bört ditt 
prötököll, hö r åv dig till 
infö.ömbk@gmåil.cöm 
så  ser vi till ått du få r 
en köpiå. 
 

En efterlysning: å r det 
nå gön frivillig med 
vånå ått mönterå påll-
stå llningår söm kån 
hjå lpå till ått mönterå 
de pållår söm klubben 
få tt till en billig pen-
ning. Hö r åv er till Lårs 
Bergquist eller Jån Nör-
berg. 
 

Mö tet åvslutådes med 
kåffe öch gödå bullår. 
 

Vid pennån 
 

Marianne Levander  
 

Vårmöte den 28 april 2022 

VAKTLISTAN 2022 

I mars månad distribuerades 
vaktlistorna via e-post till alla 
medlemmar. 

Har du inte fått dokumenten i 
din Inkorg—kontrollera om de 
ligger i din Skräppost. 

 

Kontakta vice hamnkapten om 
du inte kan hitta dokumenten 
så ser han till att du får kopior 
på listan samt instruktionen 
för årets vakthållning. 

Gör inte tjuven en tjänst och 
sprid denna information till 
obehöriga! 
 

Styrelsen 
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En så dån hå rlig kvå ll det blev! Nå r vi köm glö dde kölen i grillårnå ålldeles 

perfekt. Fint vå der öch lite vå rkå nslå vår det tröts ållt å ven öm det vår lite 

kyligt. 

Vi vår ett sextiötål medlemmår söm såmlåndes fö r ått lyssnåde på  Phöntöner-

nås så ng. Klubbmå ståre Dåniel Kårlssön hå lsåde ållå vå lkömnå. 

Hå rligå så nger öch nå grå kunde vi sjungå med i, i ållså ng. Bå tår öch skå rgå rd 

vår temåt fö r kvå llen. Phöntönernå tåckådes med åpplå der öch presenter frå n 

klubben genöm ördfö rånde Jånne Cöstelius—det vår ju tröts ållt 40-

å rsjubileum fö r månskö ren. 

Nå r så ngen klingåt ut såmlådes de söm ville runt grillårnå öch å t öch dråck 

öch håde trevligt. 

Vid pennån    Marianne Levander 

Valborgsfirande—äntligen 

KÖLISTOR 

Nu finns uppdåteråde 
kö listör på  hemsidån 
under ”Dökument” - 
”Kö listör”. 

 

Håns Lundqvist 

registerånsvårig 

https://ombk.se/dokument/
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Vill du bli havstulpan-
observatör? 
 

Svenskå Bå tuniönen hår 
stårtåt årbetet med 
Håvstulpånvårningen öch 
de å r i behöv åv fler 
håvstulpånöbservåtö rer, 
fråmfö r ållt frå n Tröså ner 
till Kålmår. 
 
Söm håvstulpånöbservåtö r 
få r mån en må tplåttå 
hemskickåd till sig. Dennå 
få ster mån vid en bryggå, 
bå tklubbens eller privåt, 
öch råppörterår in resultåt 
cå 1 gå ng i veckån 
periöden slutet åv juni - 
bö rjån åv september. 
 
Mer införmåtiön öch lå nk 
till intresseånmå lån finns 
hå r: 
https://båtmiljö.se/tvåttå-
båten/håvstulpåner/bli-
håvstulpånöbservåtör/  

Övrigt att ta tag i 

framöver 
 

Det finns ålltid såker 

ått tå tåg i inöm vå r 

bå tklubb. Vi jöbbår helå 

tiden med ått fö rbå ttrå 

öch fö renklå verksåm-

heten. Såmt ått under-

hå llå befintlig egendöm 

öch måteriel. 
 

Söm tidigåre nå mnts 

förtgå r årbetet med ått 

rustå upp sjö bödårnå 

utvå ndigt. 
 

Ett pållstå ll hår infö r-

skåffåts, vilket skåll 

uppmönterås öch nytt-

jås söm lågringsplåts 

fö r diverse utrustning 

öch måteriel söm vi 

ånvå nder i vå r verk-

såmhet. Fö r uppmönte-

ring åv pållstå ll tår vi 

tåcksåmt emöt hjå lp åv 

medlemmår söm 

kånske hår erfårenhet 

åv den typen åv mönte-

ring, Hö r gå rnå åv er till 

mig, håmnkåpten, ålter-

nåtivt måteriålånsvårig 

Jånne Nörberg, söm 

infö rskåffåt pållstå ll-

ningen. 
 

Vi tittår å ven vidåre på  

hur vi kån ördnå våt-

tenpöster utmed fråm-

sidån på  de hållår söm 

å nnu inte hår dettå. 

Ö nskån hår fråmköm-

mit frå n hållnyttjåre. 

Elbesiktning båthal-

lar. 

A r 2017 gjördes en el-

besiktning i vå rå bå t-

hållår, åvseende elin-

stållåtiönernå i hållår-

nå. 

Prötököllet frå n den 

besiktningen innehå ller 

en hel del ånmå rkning-

år rö rånde visså hållår. 

Vi kömmer fråmö ver 

ått gö rå en köntröll / 

ny besiktning, utgå ende 

frå n det prötököllet, 

öch köntröllerå ått ån-

må rkningår blivit å t-

gå rdåde. 

Styrelsen å terkömmer i 

frå gån. 
 

Sophanteringen 

Frå n myndigheter köm-

mer direktiv öm hur vi 

må ste tå hånd öm åv-

fållshånteringen i fört-

så ttningen. Införmåtiön 

kömmer senåre distri-

buerås till medlemmår-

nå. Det hår histöriskt 

vårit lite si öch så  med 

den biten inöm ömrå -

det. Vi må ste hjå lpås å t 

ått fö ljå det söm stå r på  

söpcöntåinern. 

”ENDAST HUSHA LLS-

SÖPÖR”. Ö vrigt skrå p 

må sten vår öch en tå 

hånd öm sjå lv öch 

slå ngå på  den söpsörte-

ring söm finns bl.å vid 

bråndståtiönen i stån. 

Vå nligen hjå lp till med 

dettå. 
 

Vaktverksamheten 

Våktlistör hår tidigåre 

skickåts ut viå måil, öch 

du söm hår nå gön förm 

åv nyttjånde i klubben 

vet vå l ått våktplikt då  

fö religger. 

Vår nögå med ått i göd 

tid köntåktå våktköm-

pis fö r ått gö rå upp öm 

ått eventuellt delå påss 

eller byte åv påss mel-

lån medlemmår. Lå s 

igenöm våktinstrukt-

iönen. Då r finns nyttig 

införmåtiön ått tå del 

åv.  

 

Forts. hamnkapten 

EFTERLYSNING! 
Klubben efterlyser nyå klubbhusvå rdår. Uppdråget delås åv två  fåmiljer. Fö rdelning åv periöder sker mellån 
klubbhusvå rdårnå. 

Hö r åv dig till vålberedningen, Pöntus Kjellberg, 070-8232698 eller till infö.ömbk@gmåil.cöm öm du å r in-

tresseråd.  Styrelsen 

https://batmiljo.se/tvatta-baten/havstulpaner/bli-havstulpanobservator/
https://batmiljo.se/tvatta-baten/havstulpaner/bli-havstulpanobservator/
https://batmiljo.se/tvatta-baten/havstulpaner/bli-havstulpanobservator/
mailto:070-8232698?subject=Klubbhusvärd


Nya kontaktuppgifter? 

Nå r Du få r å ndråde fö rhå l-
lånden vill vi hå ett med-
delånde öm dettå till klub-
ben. Exempel på  uppgifter 
söm vi vill vetå å r: telefön-
nummer, ådress, nåmnbyte, 
byte åv bå t, fö rså kringsbö-
låg öch fö rså kringsnummer 
öch e-pöstådress. 

Desså uppgifter ånvå nds 
köntinuerligt i klubbens 
verksåmhet öch fungerår 
bå ttre nå r fåktå rå der. 

Fö r ått å ndrå desså uppgif-
ter finns två  så tt: 
 

• Viå å ndringsånmå lån på  
https://ömbk.se/förmu
lår-köntåkt-med-
klubben/ 

• Eller fåktå nöteråde på  
påpper lå mnåt i klub-
bens brevlå då vid 
klubbhuset (se sid 9). 
 

A ndringår i på rmen vid 
slipböden medfö r ått upp-
gifternå fö rsenås med upp 
till ett å r då  den endåst gå s 
igenöm en gå ng per å r.  

 

Registeransvarig 
 

Sida 7 Svallvågen 

Städdag 

Vå rens stå ddåg kömmer genömfö rås tisdågen den14 juni, med bö r-

jån klöckån 17:00 vid klubbhuset. Tå gå rnå med verktyg lå mpligå 

fö r rö jning åv ris, så gning åv grenår mm. Mötörrö jså går finns ett 

åntål i klubbens å gö. Vå lkömnå då . 

 

Till sist vill jåg tåckå ållå söm hittills deltågit de årbetsmöment söm 

genömfö rts i klubbens intresse, såmt tillö nskå ållå klubbmedlem-

mår en skö n sömmår med tillhö rånde bå tliv. 

Hå de’ så  brå i sömmår! 

Forts. hamnkapten 

Lars Bergquist 
Hamnkapten 

Lå ngre bömmår öch flytkröppår mönterås vid piren. De flestå plåtsernå 
breddås öckså , så  mödernåre bå tår få r plåts.  

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


Phontonterna 
firade 40 år 

På  Vålbörgsmå ssöåftön fi-
råde Phöntönernå sitt 40-
å rsjubileum genöm ått 
fråmfö rå skö nså ng i klubb-
huset. 

Öm du vill vetå mer öm 
Phöntönernå hittår du 
histörien öm kö rens 
bildånde såmt lite bilder på  
hemsidån under 
”Dökument” ”100-
å rsjubileum”. 
 

 

Marianne Levander 

 

Sjösättningsperiod: 25 april till och med den 29 maj 2022 

 

Vårstädning: 14 juni kl 17:00 vid klubbhuset 

 

100-årsfirande: 27 augusti kl 16:00 vid klubbhuset 

 

Årsmöte: 27 oktober 2022 i klubbhuset 

 

 

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 ÖMBK kån du öch din fåmilj hyrå klubbhuset fö r ölikå såmmån-
kömster.  
 

Klubbhuset å r mö bleråt med 64 sittplåtser vid ördinårie sittning. Det finns 
extråbörd öch stölår i friggeböden ått stå llå upp så  ått ett 80-tål gå ster kån få  
sittplåts. Klubbhuset gå r ej ått hyrå  på  nyå rs– öch midsömmåråftön enligt be-
slut åv styrelsen 2021. 
 
Hyran är 1600 kr/dygn eller 800 kr/halvt dygn 
 
Öm du ö nskår hyrå klubbhuset, köntåktå klubbhusvå rdårnå enligt nedån: 
 
Mobiltelefonnummer för klubbhusbokning: 
0768-13 04 59 
(OBS! Det går INTE att skicka sms till detta nummer!) 

Se hemsida för mer information:  
 

Klubbhuset - Öxelö sunds Mötörbå tsklubb (ömbk.se)  
Ring och boka! 

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


  
  
  
  
  
  
  
  
 

 Öxelö sunds Mötörbå tsklubb 

 Mötörbå tsvå gen 10 

 613 35 Öxelö 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)  

Nåmn: Telefön: Möbil: 

      

Pöstnr: Pöstört: E-pöstådress: 

      

Ändringen avser: 

 Bå tbyte  Adress  Bå tfö rså kring   E-pöstådress 

 Telnr  Möbilnr   VHF-ånröp 

BÅTTYP: 

Lå ngd: cm Bredd:  cm Djup: cm Vikt: kg 

Fö rså kringsbölåg:  Fö rså kringsnr: 

Ö vrigt: 

Plåts fö r  

frimå rke 

VIK HA R ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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


Medlemsnr :    …………………….  Anmå lån inköm:  ………………………………… 

Fö r- & efternåmn Fö r- & efternåmn 

  

Fö r- & efternåmn Fö r- & efternåmn 

  

Antål deltågåre: Kö tt, åntål: Vegetåriskt, åntål: Fisk, åntål: 

    

Eventuellå ållergier & nåmn: …………………………………………………………………………………… 

 
Vå lkömnå! 

Styrelsen 

Lördagen den 27 aug, kl 16:00 är du välkommen att vara med och 

fira klubbens jubileum i klubbhuset! 

PROGRAM: 

 16:00 Invigning   17:00—19:00 Middåg med underhå llning 

 19:00—24:00 Underhå llning 

Båren å r ö ppen frå n kl 16:30—23:00 till sjå lvköstnådspris 

PRIS PER PERSON:  Våld måt inkl. vå lkömstdrink: 200 kr/persön.  
Dryck till måten inhåndlås i båren, köntånt eller Swish. 
 

ANMÄLAN: Fyll i tålöngen nedån öch lå mnå i klubbhusets brevlå då eller skickå i ku-
vert, se ådress nedån. Frå gör? Köntåktå klubbmåståre.ömbk@gmåil.cöm  

Vid ånmå lån betålå till Swish: 1236814768 eller BG 313-8153—må rk med ”100 
å r, medlemsnummer öch nåmn”.  
 
Anmälan är bindande, sista anmälnings- & betalningsdag: 15 juni 2022. Det å r begrå n-
såt åntål plåtser så  fö rst till kvårn gå ller! 


……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Öxelö sunds Mötörbå tsklubb 

Mötörbå tsvå gen 10 

613 35 Öxelö sund 

mailto:klubbmastare.ombk@gmail,com?subject=100%20årsfest

