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Askersunds Segel & Motorbåtsklubb Årets Båtklubb 2015:

Årets Båtklubb firades på Båtmässan
ASKERSUNDS SEGEL & 
Motorbåtsklubb (ASMK) 
är Årets Båtklubb 2015. 

Bakom utmärkelsen står tidning-
en Båtliv som tillsammans med 
en rad sponsorer ger den vinnan-
de båtklubben en sjömanskista 
fylld med båtprylar.

– Jag är så stolt och glad över 
detta fina pris, för allas räkning 
som har bidragit till klubbens 
framgång under många år. Det 
är så mycket ideellt jobb och 
engagemang som ligger bakom 
att vi idag har en fin klubb, säger 
Camilla Sydner Svensson, ordfö-
rande för ASMK Askersund.

Båtklubben i Askersund har 
ett mycket omfattande utbud av 
olika aktiviteter för alla åldrar 
och alla medlemmar. Sommar 
såväl som vinter pågår det något 

intressant hos ASMK Askersund.
– Vi är glada för att vi har hittat 

ett positivt föredöme för många 
andra av Sveriges 1 000 båt-
klubbar, säger Lars-Åke Redéen, 
chefredaktör för Båtliv.

Tidningens motivering till att 
Askersunds Segel & Motorbåts- 
klubb vann pris som Sveriges 
bästa båtklubb 2015 är tydlig:

”Med en omfattande och 
mycket varierad verksamhet är 
Askersunds Segel & Motorbåt-
sklubb ett föredöme för många 
båtklubbar.

Klubben har en bra spridning 
på sina aktiviteter. Trots flera 
motgångar i klubbens historia har 
medlemmarna lyckats bygga upp 
en beundransvärd verksamhet.”

Utöver diplom och gratulatio-
ner får den vinnande båtklubben 

en specialbyggd skattkista från 
Orust Yacht Service. Kistan är 
tillverkad i massiv mahogny och 
fylld med båtprylar till ett värde 
av över 125 000 kr.

Prisutdelningen ägde rum på 
Båtmässan i Göteborg lördagen 
6 februari. Priset delades ut av 
Bengt Gärde, ordförande i Svens-
ka Båtunionen (SBU). ✪

sponsorer:

Över 30 medlemmar från Askersunds Segel & Motorbåtsklubb fanns på plats för att ta emot utmärkelsen som Årets Båtklubb 2015. Foto: Bengt Pettersson.

Årets Båtklubb får en sjömanskista i mahogny fylld med båtprylar. Kistan 
tillverkas av Orust Yacht Service. Foto: Bengt Pettersson.
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