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Vädret var till sin fördel när Oxelöklubben firade 20-årsjubileum i augusti 2015.

Oxelöklubben firade 20 år 2015
Oxelöklubben firade sitt 20-årsjubileum i augusti 2015 på Nässlingen i Stockholms skärgård.
KLUBBEN BILDADES SOMMAREN

1995 genom att ägare till Oxelöbåtar träffades på Norrgårdsön i
Stockholms skärgård och beslutade att bilda en klubb.
De enades om följande måtto
för klubben:
Klubbens ändamål är att som
en ideell förening på uppdrag av
sina medlemmar främja intresset för Oxelöbåtar, dess historik,
ägande samt verka för ett gott
kamratskap och sjömanskap.
Klubben hade vid bildandet
huvuddelen av sina medlemmar i Stockholmsområdet, men
även i övriga landet. De har ett
årsmöte på våren samt en sommarträff ute i skärgården och ett
höstmöte.
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Flera av oss i klubben har haft
våra båtar i tiotals år. Gemensamt för alla i Oxelöklubben är
att vi tycker att Oxelöbåten är en
av de finaste familjebåtar som
byggts i sin storleksklass och där
alla utrymmen utnyttjats väl.
Dessutom har varvet alltid, delvis
på beställning av köparen, gjort
varje båt lite unik. Med åren har
även vi själva gjort förändringar i
bland annat motorval och inredning.
PÅ PROGRAMMET VID jubileums-

träffen med 24 båtar stod dels ett
klubbmöte, dels själva firandet.
Sjöräddningen kom till Nässlingen och berättade om sin
verksamhet. Nässlingen ställde

upp med mycket bra service och
god mat.
Senare på kvällen åt deltagarna en jubileumsbuffé på restaurang Svarta Malin. Efter buffén
fick vi tillgång till en lokal där
det blev sång och musik och en
mycket trevlig kväll tillsammans.
De flesta av våra Oxelöbåtarna klassas nu som veteranbåtar,
eftersom de flesta är över 30 år
gamla. En rolig och bra sak är att
vi har fått in nya och unga familjer.
Alla tyckte att jubileumsträffen blev en succé. Vi lämnade
Nässlingen med ett leende på
läpparna och förhoppning om att
snart ses igen. ✪
Tore Axelsson
Ordförande Oxelöklubben

Jubileumsträffen blev en succé.
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