
 

 
 

 ÖBF 40 år 



               
  

                            
Tore Nilsson 50 år. På vänstra nedre bilden syns Hans Hansson, Tranås BK, och Stig Gustavsson,   
Sandvikens BS, uppvakta Tore.    
 

   
                       Foto: Alexander Johansson 

                 
Sjösäkerhetskurs med bl.a. raketavskjutning för alla deltagare.                    Övriga sjöfoton: Anders Faresjö 
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Från vänster Sture Bång, Eva-Gunilla Frimodig,    Foto: Doris Edlund    Owe Edlund avtackar Inge Hagdahl                                 
Sven Frimodig och Lennart Andersson             
 

   
Sture Bång avtackar Staffan Högard, SBU, och         Leif Karlsson och Lars von Malmborg, SBU, tilldelar  
Rose-Marie Pihl, Sparbanken Stockholm, vid            Jan Granberg, SMBF, och Artur Sterner, ÖBF, SBU:s                                  
förbundsråd 1993.                      förtjänstplakett i silver. Västerås 1993. 
 

 
Förbundsråd i Linköping 1994 
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Sjöräddningsövning utanför Oxelösund. Man (docka) utplaceras som fallen i vattnet.            Foto: Olof Nirs 
               

 
Sopmaja på Ämtö som tidigare sponsrades av ÖBF i många år.                                 Foto: Harald Mårtensson  
Nu har Östgötastiftelsen avskaffats och uppgått i Östsam. 
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Owe Edlund minns tiden i ÖBF              
 
   Vid årsmötet 1977 valdes jag in som suppleant i förbundsstyrelsen. Då var jag ordförande för 
Finspångs Båtsällskap, FBS, som bildades1976. Jag deltog 1977 som ombud för första gången i 
ÖBF:s årsmöte. Här kommer några händelser som har haft betydelse i ÖBF:s verksamhet under 
de tjugotal år som jag hade förmånen att ingå i förbundsstyrelsen. 
 
   Tage Bergman, Linköpings Motorbåtsklubb, LMBK, var förbundsordförande, Sven Carlsson, 
Åtvidabergs BK, förbundssekreterare och Gösta Scott, Åtvidabergs BK, förbundskassör. 
Styrelsemöte hölls i Tage Bergmans bostad Villa Åhyddan som låg vid Stångåns mynning. 
 
   Tage Bergman förblev ordförande sedan bildandet av ÖBF 1969. Tage valdes 1978 till 
hedersordförande. Vid Svenska Båtunionens 50 årsjubileum i Stockholms stadshus 1978 fick 
Tage mottaga SBU:s förtjänstplakett i silver för sitt stora arbete för båtlivet i Östergötland. 
 
   1978 var 24 klubbar med tillsammans 3352 medlemmar anslutna till ÖBF. 
 
   Efter två år som förbundssekreterare valdes Sven Carlsson 1978 till ordförande. Rolf Svensson, 
Visingsö BK, valdes till förbundssekreterare. 1981 tar Artur Sterner, Linköpings MBK, över 
sekreteraruppdraget. 1983 får förbundet sin första kvinnliga styrelseledamot med valet av Eva-
Gunilla Frimodig, Åmmebergs BK, till förbundssekreterare. 
 
   Under Sven Carlssons ordförandetid tog förbundsstyrelsen en aktivare roll i remissarbetet med 
fritidsbåtfrågorna på länsstyrelsen. Aktuella frågor var t.ex. fartbegränsningar, brohöjder, fågel- 
och sälskyddsområden. Sven hade förmågan att söka reda på vem som var ansvarig för de olika 
fritidsbåtsfrågor som berörde vårt förbundsområde och ordna möten med makthavarna. Sven tog 
då ofta initiativet till att själv skriva mötesprotokollet.  
 
   1981 tog förbundet en av de tre styrelseplatserna i Östgötastiftelsen Natur och Fritid, vilka var 
avsatta för föreningslivet i länet.  
 
   Sven blev i början av 80-talet ledamot i Svenska Båtunionens styrelse. Under Sven Carlssons 
ordförandetid startades många nya verksamheter inom ÖBF och SBU. Tidningen Båtliv föddes 
efter beslut på SBU:s båtdag i Linköping 1982. Förbundet var också med i pilotprojektet  
Frivillig Säkerhetsbesiktning med vår förbundskassör Tore Nilsson som en av de ansvariga. 
Genom ÖBF:s motion till Båtdagen 1984 kom  mästerskapet i skrivbordsnavigering till. 
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  Ur ÖC 85-05-14 
 
   Vid Svenska Båtunionens Båtdag 23-24 mars 1985 i Uppsala var huvudfrågan om ett 
samgående med Svenska Seglareförbundet, SSF. Ett stort och omfattande utredningsarbete hade 
då pågått i fem år runt om i hela landet. Östergötland var klara att genomföra samgående mellan 
ÖBF och ÖDSF på lokal nivå. SBU:s Båtdag beslutade med 113 röster för och 13 röster emot att 
genomföra ett samgående. Samtidigt beslutade SSF:s Seglardag i rummet intill att INTE fortsätta 
planerna på samgående. Det kändes tomt att börja om med nya förutsättningar utan våra kompisar 
i Östergötlands Seglarförbund. 
 
   Vid en styrelsekonferens i Motala två veckor efter SBU:s båtdag i Uppsala, drog styrelsen upp 
dom nya riktlinjerna för ÖBF. Sven Carlsson antydde då att han tänkte avgå våren 1986. Efter 
kvällens middag  kläckte Sven Frimodig de bevingade orden ”Förbundet med flyt”. De orden har 
allt sedan dess följt förbundet som ett varumärke. 
 
   Vid årsskiftet1985-86 var det 43 klubbar med 6050 medlemmar i förbundet, nästan en 
fördubbling av antalet klubbar på åtta år. 
 
  Årsmötet 8 mars 1986 inleddes med en tyst minut för att hedra minnet av statsminister Olof 
Palme, som mördats en vecka tidigare på öppen gata i Stockholm. Efter 10 år i styrelsen varav 6 
år som vice ordförande valdes Owe Edlund till förbundsordförande, Alf Siltberg, Kolmårdens 
BK, till vice ordförande, Eva-Gunilla Frimodig som sekreterare samt Tore Nilsson till kassör. 
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Styrelsemöte i Horn 3 juni 1993. 
Övre raden: Tore Nilsson, Lennart Edlund med son, Lennart Andersson, Nils Granström, Göran 
Forsling. Nedre raden: Thord Gustafsson, Hans-Eric Wetterlind, Owe Edlund, Sture Bång.   
 
Bro över Hammarsundet 
    Under våren -86 påbörjade ÖBF bevakningen av Vägverkets planering för byggandet av ny 
högbro med 18 meters segelfri höjd över Hammarsundet. Styrelsesuppleanten Leif Gunnarsson, 
Askersund SMK, fick uppdraget att hålla styrelsen informerad. Under sommaren utökades 
bevakningen med Eva-Gunilla Frimodig. Tillsammans med Leif och alla båtklubbarna i norra 
Vättern började de driva kravet på 22 meter segelfri höjd under bron. Eva-Gunilla lyckades 
övertyga landshövding Marjasin i Örebro län om att 22 meter, som är samma höjd som E4-bron 
över Göta kanal i Norsholm har, var det enda rätta beslutet. Så blev det också beslutat och 
Vägverket fick projektera om.  
   Den här frågan ser jag som den största segern för Förbundet under mina 20 år i styrelsen. Varje 
gång jag åker över Hammarsbroarna tänker jag “vi vann”. 
 
   Öppning/stängning av bron vid Göta Kanals korsning med E22 i Söderköping har också krävt 
många remissvar under åren. Tyvärr har inte samma fina resultat som med Hammarsbron 
uppnåtts.                                                                                                         
 
Båtklubbskonto 
   SBU och Första Sparbanken lanserade båtklubbskontot för alla klubbar och förbund. Det nya 
med idén var att alla båtförbund borgade för varandra. Båtklubbskontot öppnade möjligheten för 
klubbar att låna pengar till investeringar i bryggor och klubbhus utan att enskilda 
styrelseledamöter behövde gå i borgen för lån. 
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Inlaga om broöppningstider i Söderköping 
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Båtförsäkring i Svenska Sjö 
   Båtförsäkringsfrågorna har alltid varit en del av förbundets årliga verksamhet med konferenser 
på riksnivå som sedan ledde till möten och kunskapsspridning med medlemsklubbarnas 
kontaktmän inom ÖBF. 
 
Båtklubbsförsäkring 
   SBU genomförde i samarbete med Trygg-Hansa en möjlighet för landets båtklubbar att försäkra 
egendom och även försäkra medlemmar för olycksfall vid deltagande i klubbens verksamhet. 
 
Besiktning  
   Utbildning av besiktningsmän inom förbundet, utökades hela 1980- och 90-talet. ÖBF:s 
ansvarige Tore Nilsson var den som såg till att det fanns gott om besiktningsmän. Cirka 80 
besiktningsmän har utbildats inom ÖBF. 
 
Sjösäkerhet 
   Sjösäkerhet är ett stort verksamhetsområde. Förbundets aktiva arbete med remisser gjorde att vi 
blev kända och fick bra kontakt med personalen på Sjöfartsverket. Genom SBU:s medverkan 
blev vi tillfrågade om vi kunde ingå i Sjöfartsverkets samrådsgrupper för sjöräddning Bråviken 
och Vättern. 
   Trafikområdeschef Sven Wingren,  kustbevakare Bertil Goggman, räddningsledare Jan Kviby i 
Oxelösund samt Göran Johansson, Sjöräddningssällskapet Arkösund, har gjort starka intryck i sitt 
sätt att engagera sig i fritidsbåtarnas behov av sjöräddningsinsatser. 
 

  
En kanot placeras ut för övning på eftersök av saknad kanotist 

 
De Rena Strändernas År 1987 
   Kampanjen “De rena strändernas år” som förbundet genomförde tillsammans med 
Östgötastiftelsen natur och fritid gav ett fantastiskt bra resultat med 400-500 personer - kanske 
ännu fler- som aktivt deltog i kampanjen. ÖBF:s miljökommitté under Artur Sterners ledning 
gjorde ett imponerande jobb som följdes upp av ytterligare kampanjer 1988-89. Bidrag på 1000 
kronor utlovades till de 10 första klubbarna som byggde en miljöstation på klubbområdet. 
Förbundet lanserade också ”miljöspaden“ för att gräva ned latrin och toapapper. 1000 spadar 
delades ut. Beslut att ÖBF skulle sponsra sopmajan på Ämtö trädde i kraft 1989, alltså för 20 år 
sedan.  
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             Ur Folkbladet 9 mars 1988 
Miljö 
   Båtlivets miljöfrågor har under hela min tid i förbundsledningen haft en framträdande roll först 
med Artur Sterner och senare med Sture Bång som ÖBF:s miljöminister. Med SBU:s miljöpärm i 
handen har dom  utbildat oss i miljövett. 
   Östgötastiftelsen har under min styrelsetid varit en samarbetspartner till att driva 
skärgårdsrenhållningen. Utan stiftelsens vd Olov Nilsons personliga intresse för skärgårdens 
sopmajor hade inte båtlivets miljöfrågor fått en så omfattande uppryckning som det blev i slutet 
av 1980-talet då ett 20-tal sopmajor flyttades till nya bättre lägen och placeringen infördes i 
båtsportkorten. Stiftelsen har också lämnat anslag till flera gästhamnar med duschmöjligheter. På 
Ämtö satsade stiftelsen tillsammans med Valdemarsviks kommun på en stugby med duschar och 
bastu för det rörliga friluftslivet. 
 
Förbundsordföranden från bildandet av ÖBF 
   Tage Bergman, Linköping    1969 - 1978 
   Sven Carlsson, Åtvidaberg    1978 - 1986 
   Owe Edlund, Finspång                   1986 - 1996 
   Hans-Eric Wetterlind, Visingsö       1996 - 2002 
   Jan-Olov Zetterlund, Askersund      2002 - 2004 
   Harald Mårtensson, Linghem    2004 -    
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ÖBF av idag 
 

   
 Harald Mårtensson, ordförande       Pris som miljöbästa båtförbund 2000. Harald  
                  Mårtensson var då ansvarig för miljöfrågor inom ÖBF. 
 
Medlemsutveckling 
   ÖBF har idag 49 anslutna klubbar. Waldemarsviks Segelklubb och Gryts Varv Båtklubb är 
de senaste anslutna klubbarna. Cirka 8230 klubbmedlemmar är nu anslutna till ÖBF. 1975 
fanns 15 anslutna klubbar. 
 
Ekonomisk omfattning 
   Vid årsmötet 1976 redovisades ekonomiutfallet för 1975 i den första bevarade 
kassarapporten: 
 

 
 
   Intäkterna för 2009 är budgeterade till 544 tusen kronor Av denna summa går ca 374 tusen 
kronor till SBU. Avgiften per vuxen klubbmedlem till förbundet och SBU är 80 kronor. Vid 
årsmötet 1971 (se sida 15) fastställdes motsvarande avgift till 3:50 per medlem. 
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Exempel på verksamheter idag 
 
Ungdomsstipendium som finns sedan ett par år tillbaka. 
 
Kurser i sjösäkerhet i samarbete med SSRS i Arkösund. 
 
Brandskyddskurs i samarbete med Norrköpings brandförsvar. 
 
Årliga bidrag till alla fem SSRS-stationerna inom vårt verksamhetsområde. 
 
Defibrillatorer skänkta till tre SSRS-stationer. Redan beslutat att de övriga två stationerna 
inom ÖBF:s område också ska få defibrillatorer. 
 
Båtklubbslån för att hjälpa klubbar med investeringar, inte varje år men ganska ofta. 
 
Utbildning i SBU:s dataprogram för klubbadministration, BAS-M  och BAS-K. 
 
Fler remissvar till länsstyrelsen än tidigare. 
 
Deltagande i samrådsmöten i samband med Vattendirektivets genomförande och bildande av 
vattenråd. Viktigt att båtlivets synpunkter kommer fram. 
 
Information till klubbmedlemmar vid klubbarnas medlemsmöten. Varje klubb har en 
personlig kontaktman inom ÖBF. 
 
Framföra våra lokala förhållanden till SBU vid bl.a. Båtriksdagar och andra kontakter. 
 
Säkerhetsbesiktning, utbildning och kontakt med klubbarnas besiktningsombud.  
 
Årlig uppföljning av aktuella miljö- och hamnfrågor med klubbarnas miljöombud. 
 
Försäkringsfrågor genom dialog med klubbombud och vårt eget försäkringsbolag, Svenska 
Sjö. Numera både klubb-, båt- och olycksfallsförsäkringar. 
 
Miljö 
   Miljöarbete går som en röd tråd genom ÖBF:s verksamhet. Redan vid bildandet av ÖBF 
kom miljöfrågor upp. Ur rapport från konferensen 1970 på färjan Fennia (se sid 7-9): 
 

 
 
   Kampanjen Renare Stränder blev framgångsrik och ledde till ett kraftigt ökat medvetande 
om att inte förorena med skräp. ÖBF är nu medlem i Vätternvårdsförbundet. Det bildades 
1989 men hade en föregångare i en kommitté från 1957. Insatserna har varit mycket 
lyckosamma. Från en smutsig sjö med badförbud och ett siktdjup på några meter till en idag 
näringsfattig sjö, som den naturligt ska vara, med ett siktdjup på 16-18 meter. ÖBF har 
organiserat möten med klubbarna runt Vättern för att de ska bli delaktiga i verksamheten. 
 
Hemsida 
   ÖBF har en bra och aktuell hemsida. Den har adressen www.ÖBF.se (fungerar med nyare 
browsers). Accepteras inte den adressen så skriv www.xn--bf-eka.se. Den adressen kan även 
användas i utlandet med datorer utan å, ä och ö. 

harma
Typewritten Text
24



 
 

                    
 

                      
 

                             
 
       Det äldsta dokumentet i ÖBFs arkiv är stadgarna för Segelsällskapet Vättern från 1924. Sällskapet             
.      stiftades år 1885.       



 

 
      Sjösäkerhetskurs 2008 vid Lammskär      Foto: Anders Faresjö  

 

    
     Årsmöte i Söderköping 2 mars 1991. Längst till vänster: Sven Carlsson,                  Foto: Tore Nilsson 

     f.d. förbundsordförande. Mörkt skägg på andra raden: Ung man på tillväxt till ordförande.  




