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Valkommitté 
Har under året varit Jens Kuhn (sammankallande) samt Leif Westerby och Harald Sundlin. 
 
Radio – VHF – ombud 
Har ej funnits någon under året. Funktionen utgår nästa verksamhetsår. 
 
Miljöombud 
Har under året varit Patrik Allwin. 
 
Webbmaster 
Har under året varit Mia Allwin. 
 
Härsökommitté 
Arbetet har letts av Patrik Allwin. 
 
Festkommitté 
Sammankallande i festkommittén har under året varit Gertrud Lundgren. 
 
Klubbens organisationstillhörighet och medlemskap 
Saltsjöns Mälarens Båtförbund (SMBF) som är anslutet till Svenska Båtunionen (SBU). 
Stiftelsen Stockholms Skärgård. 
Sällskapet för räddning af skeppsbrutne (Sjöräddningssällskapet) ständig medlem. 
 
Representation 
Förbundsrådsmöten, utöver årsmöte har bevakats av styrelsen. 
 
Försäkring 
Har klubben i Svenska Sjö, där även kranbilen ingår, s.k. Båtklubbsförsäkring 
Försäkringsombud har saknats under året. Skulle kunna vara någon frivillig medlem under nästa 
verksamhetsår. 
 
Möten och sammanträden 
Styrelsen har under året hållit konstituerande möte samt 9 styrelsemöten (tom dec 2005) vilka 
protokollförts. 
Protokollförda medlemsmöten har varit årsmöte och höstmöte. 
 
Medlemmar 
Klubben hade per den 31 december 2005: 168 medlemmar, varav 13 hedersmedlemmar.  
I klubben fanns 116 båtar registrerade varav 76 båtar låg i klubbens hamn under sommaren. 
 
Ekonomi 
 
Klubbens ekonomi har under året varit god. Vi har haft en bra tillströmning av nya 
medlemmar samt fullt på brygga och varv. Resultatet för 2005 slutar på + 25 126 kr, vilket är 
mycket bra.  
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Klubbtävlingar 2005 
Varpa 
 

1. Peter Landh 12 poäng 
2. Micke Larsson    6 poäng 
3. Leffe Lundgren    5 poäng  

 
Sleven i varpa.  
Ohotad vinare av sleven var Willy Radzey han samlade ihop hela 1 poäng. 
Enligt säkra källor har Willy så många inläkningar i nuvarande slev, så att det numera inte 
finns plats för flera namn. Detta innebär att en ny slev har införskaffats åt Willy. 
 
Kägel 
 

1. Karin 24 poäng 
2. Maria 19 poäng 
3. Anki 13 poäng 

 
Sleven i kägel.  
Erövrades efter hård kamp av Mia Allwin med 0 poäng. 
 
Båtmanstävling 
Vinnare i denna späntande tävling blev lag Vagabond på en bländande teknik i den mycket 
svåra och avgörande disciplinen grodspottning, grodan landade på dryga 10 m (måttbandet 
var bara 10 m). 
Årets spännande båtmanstävling var utformad och arrangerad av Engl med kapten Kess i 
spetsen för sin besättning. 
 
Seglingstävling 
Årets upplaga av kräftköret hade det största starfält sedan starten 1998, 8 båtar låg färdiga för 
start när startskottet gick. Speciellt roligt var det att en dambåt kunde ställa upp, all heder åt 
ett sådant initiativ! Vädret gav oss inte mycket att längta efter, en fin solig augusti lördag med 
lagom vind. 
I årets resultatlista skilde det i år mer tid efter LYS-omräkning än tidigare, 2 timmar och 15 
minuter. Ohotad ett och ny klubbmästarinna blev Sara Jacobsson med besättning.  En del små 
knotande hördes då Sara sonika beordrade ner sin besättning före start för att raka köl och 
botten, men det visade sig ju ge resultat. Därefter var det jämnare i fältet där Robban Allwin 
kunde hålla undan för Owe Blick, Willy Radzey för Patrik Allwin och Leffe Lundgren för 
Leffe Engström. Dambåten avrundade fältet och rapporter samt bildbevis gav vid handen att 
trivselfaktorn på båten förmodligen var högst! Vi hoppas att dambåten kommer att ställa upp 
även under kommande år. 
 
Sara Jacobsson 3,04,40 
Robban Allwin 3,23,13 
Owe Blick  3,25,38 
Willy Radzey 3,31,55 
Patrik Allwin 3,39,23 
Leffe Lundgren 3,57,54 
Leffe Engström 4,04,49 
Isa Tallberg  5,20,52 
 
Kvällen avrundades med den sedvanliga kräftskivan som var den mest lyckade på många år. 
Vi hoppas att vi under kommande år får ännu fler deltagare under kräftkörshelgen, tävlingen 
är ju öppen och de motorbåts åkare som vill bereds plats i någon segelbåt.  Vi hoppas bara att 
många seglare ställer upp precis som i år! 
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80 års-jubileum 
Året var 1925 då några herrar vid namn JH Karlsson, AF Kron och YG Schörling m fl 
bestämde att det behövdes en båtklubb i Ropsten. Den 13 maj samma år bildades Ropstens 
Båtklubb. Den första hamnen låg nedanför gamla Lidingöbron. Allt detta som hände för så 
länge sedan förde oss, som är medlemmar i RBK nu, till en storslagen 80-årsfest med stort F. 
Festen ägde rum på Nürnbergshuset med ca 60 sittandegäster där det serverades god mat och 
dryck. Det arrangerades lottförsäljning med ett prisbord som överträffade alla våra tidigare 
prisbord. 
Under middagen hölls det tal av bland annat ordförande med flera, efter att vi avnjutit en 
förträfflig middag med efterrätt, kaffe och avec. 
När detta var avklarat började dansen som var ett nöje att se, eftersom dansstilarna som 
vanligt överträffade varandra. Vi i styrelsen TACKAR festkommittén för väl utfört arbete och 
ser framemot nästa festtillfälle. 
 
Eskader 
Blev tyvärr inställd på grund av SMHI:s utlovade regn och hård kuling den aktuella helgen, 
men vi gör ett nytt försök nästa år igen. 
 
Livet på Härsö sommaren 2005. 
Livet på Härsö har flutit på som tid igare år, med trevlig gemenskap med många båtar varje 
helg, 10 båtar eller fler per helg har varit vanligt.  
Det har även i år varit midsommar firande på Härsö Med mycket bra uppslutning, vi var ca 20 
båtar, 62 sittande vid borden där det delvis bjöds på mat och dryck och viss uppsupenhet 
infann sig så småningom, lämpligt nog till efterföljande dans, som visade sig att skiftande 
stilar kan vara mycket intressant att beskåda.  
Även denna midsommar var som vanligt en del tävlingar och lekar. Vi startade med varpa 
09.00 på midsommardagens morgon, därefter kom för somliga en välbehövlig vila innan 
käglan började, dagens program avslutades med Båtmanstävlingar. För resultat, se ovan. 
 
Vi har rensat upp och tagit bort en massa sly, fällt lite träd, vi har även tagit bort spången till 
varpaängen och bestämt att inte bygga en ny med tanke på att det skapar så mycket mer jobb 
att hålla den i gott skick. Vid blöt väderlek är tanken att man kan gå över berget till ängen. 
Ett nytt tak över borden har kommit på plats sedan vinterstormen tagit det gamla. Vi har 
också byggt en spång utanför bastun som dock saknar några brädor för att kallas klar. Vi har 
även börjat bygga en ny grill plats på grillberget, som skall bli färdig nästa år. Vi har rensat, 
städat bort och eldat upp en massa gammal bråte så att det blivit rent och snyggt på Härsö. 
 
RBK har tur och skall vara tacksamma för alla de medlemmar som deltagit i arbeten och sett 
till att material till arbetena funnits på plats, utan dom hade den genomgripande upprustningen 
av vår sommarhamn aldrig inträffat. 
TUSEN TACK till samtliga som varit med! 
 
Hamnen 
Sommaren som gick bjöd på ömsom vin och ömsom vatten. På bryggan har det varit mest vin.  
Det blev äntligen klart med jordfelsbrytare på alla stolpar i år. 
 
Det var några båtägare som fick nedslag på sina förtöjningar i våras, de flesta åtgärdade felen, 
men det finns fortfarande saker att bättra på till nästa år. 
Tänk på att även om du inte är rädd om din båt så är troligen din båtgranne rädd om sin. 
 
Det kommer att bli en del arbeten med bryggan i vår med bl a att snygga till staketen och en 
del virke måste bytas. 
Tyvärr har det varit några tillgrepp i år också, men vi tror inte att det går att få bukt med dessa 
problem med vakter. 
 
Kom ihåg att rapportera till styrelsen om du haft inbrott eller stöld. Om du ser eller hör något 
som har skett på bryggan så skriv i liggaren i boden.  
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Varvet 
Året 2005 var ett händelserikt år för Ropstens båtklubb. De skoningslösa stormar som satte 
djupa spår i Småland lämnade inte heller vårt oskyldiga lilla varv oberört. RBKs smakprov på 
eländet bestod i att en segelbåt, närmare bestämt en Albin Express, blåste omkull. Tur i oturen 
var dock att ingen annan båt, och knappt ens den själv, kom till skada. 
 
Sjösättningarna inleddes den 23 april med 9 båtar och fortsatte dagen därpå då 10 båtar 
våtlades och det tidigare nämnda vidfället restes upp. Tredje sjösättningsdagen som inföll den 
5 maj gick relativt smärtfritt, så när som på att den bakre motorn i klubbens mobilkran var lite 
bångstyrig. Motorn upphörde dock totalt att fungera i samma ögonblick som slingen släppt 
sitt bestämda grepp om dagens 8:e och sista båt. Klockan halv fem på den tredje 
sjösättningsdagen, av totalt fyra, stod vi följaktligen utan kran. En inledningsvis påtagligt 
obekväm situation.  Men problemet mötte sin överman då Johan Berglund på Haninge åkeri 
strök hela sin kalender för söndagen den 6 maj 2005 och sjösatte våra 9 återstående båtar. 
 
Därefter utfördes sedvanlig slipstädning som i sedvanlig ordning bestod av eliminering av 
skräp och uttjänt pallningsvirke tillika allmänt iordningställande på varvsområdet. 
 
Utöver slipstädningen ägde även två arbetsplikter rum under försommaren, då två 
fackverksstolpar göts ned i marken. Fackverksstolparna har till syfte att hålla respektive 
elskåp, och ersatte således de tidigare telestolpar som fallit under tidens tand. 
 
Då det under sommaren är svårt att få en kranmotor utbytt hamnade vi i den förmånliga 
situationen att disponera en annan kran. Den disponerade kranen hade vissa, efter den egna 
kranens ungdom uppfunna, finesser som märkbart underlättade höstens upptagningsarbete. 
 
Höstens första båtupptagningsdag ägde rum den 8e oktober och innefattade 10 båtar. Även 
dagen därpå torrlades 10 båtar. Nästkommande upptagningshelg inföll 22-23 oktober då 15 
respektive 13 båtar lyftes ur viken. 
 
Efter att sista båten pallats av återstod endast en sista slipstädning på varvets aktivitetslista. 
Slipstädningen som ägde rum den 12 november innefattade det årliga kasserandet av 
överblivet material. Utöver själva städningen fick även mastkranen lite uppmärksamhet 
bestående av fällning, och restaurering av kärvande brytblock. 
 
Vi vill återigen tacka Gösta för sin trogna insats bakom reglagen på kranen. I år lyckades han 
briljera ytterligare genom att efter endast några timmars körning hantera även den lånade 
kranen som om den var en förlängning av hans högra arm.  
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SLUTORD FRÅN ORDFÖRANDE 
Mitt första år som ordförande får väl vad gäller båtvädret betraktas som lite mediokert. Den 
riktiga sommaren begränsade sig till första veckorna i juli varefter det blev lite blött. 
Sensommaren blev lite bättre men riktigt varm blev det inte.  
 
Även om detta var mitt första år som ordförande så var det inte det första i styrelsen, jag har 
nu suttit 18 år i styrelsen och kan bara hoppas att jag bidrar till framåtriktad verksamhet. Jag 
hoppas framöver att vi kan ha en lite större rotation av styrelsemedlemmar då jag tror det är 
nyttigt i en ideell förening.  
 
Arbetena i klubben har under året fortskridigt och vi ser nu ett slut på de större projekten på 
Härsö, ett tiotal plankor är allt som saknas, jag tror dock att vi även i framtiden kommer att ha 
ett och annat projekt på ön, det mår vi alla bra av. Jag hoppas också att så många medlemmar 
hittar ut till vår sommarhamn, glädjande kan jag konstatera att fler besökt ön i år än tidigare. 
Arbetena på varv och i hamn står nu på tur och vi planerar nu arbetsplikterna på ett något 
annat sätt. Då vi är en ideell förening ligger det i föreningsformens natur att vi alla hjälps åt. 
Det är också upp till styrelsen att se till att arbetet planeras och leds på ett effektivt sätt. 
Jag vill avslutningsvis tacka avgående styrelse, men också deltagarna i festkommittén och 
webbmastern. Festkommittén har fått lite tryck i våra sociala arrangemang och Mia får ut 
både information om klubben samt vårt budskap på webben på ett mycket bra sätt. Jag hoppas 
att allas engagemang håller i sig fram över, med det så har vi grunden till en verksamhet som 
utvecklas och ger alla medlemmar ett positivt och rikt båtliv. 
 
 
Den sittande styrelsen skall här be att få tacka för det förtroende som visats oss under 
det gångna året, och önska den nya styrelsen all lycka till. Tack för det gångna året! 
 
 
 
 
 
Peter Landh   Patrik Allwin 
 
 
 
 
Sara Jacobsson  Joakim Dahl 
 
 
 
 
Fredrik Berglund  Gösta Johansson 
 
 
 
 
Bo Falk   Roger Pettersson 
 
 
 
 
Ulf Hälleberg   Lars Gavhed 


