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ÅRETS BÅTKLUBB 
FIRADES PÅ BÅTMÄSSAN
Grundsunds Båtklubb är Årets Båtklubb 2017, utsedd i konkurrens med andra båtklubbar i hela 
Sverige. Den festliga prisutdelningen hölls i Göteborg 3 februari.Text & foto: Lars-Åke Redéen

DET VAR RENA feststäm-
ningen när ett 50-tal 
medlemmar i Grund-

sunds Båtklubb var med och tog 
emot priset för Årets Båtklubb 
2017. Under speakern Anna- 
Karin Öjerskogs ledning och 
efter ett tal av SBU:s ordförande, 
Bengt Gärde, kunde priserna 
överlämnas.

Priset till Årets Båtklubb är 
båttillbehör och värdecheckar 
värda cirka 150 000 kr samt en 
vacker skylt i ädelträ och kompo-
sit att placeras på klubbstugan. 

Skylten är ett konstverk i sig,  
tillverkad av Thore Berntson  
Båtbyggeri i exklusivt lackad 
mahogny och glasfiber.

UTMÄRKELSEN ÅRETS BÅTKLUBB 
ges till en båtklubb, ansluten till 
något av SBU:s båtförbund, som 
i sitt arbete har skapat goda för-
utsättningar för gott kamratskap, 
trivsam samvaro, gott sjöman-
skap, sjösäkerhet och förståelse 
för en god miljö hos sina med-
lemmar.

– Det här är en väldigt rolig 

nyhet för oss. Vi trodde inte att 
chanserna var så stora, men blev 
desto gladare för att få den här 
utmärkelsen, säger Kjell Göthes-
son, ordförande i Grundsunds BK.

– Prisutdelningen var fantas-
tiskt kul. Jag är helt överväldigad 
och var lite nervös på scenen.

Grundsunds Båtklubb har inte 
bestämt vad de ska göra med alla 
priserna, som har samlats in av 
Båtlivs sponsringsansvarige Bo 
Wernlundh.

– Det mesta kommer att gå 
speciellt till klubbens ungdomar 

i möjligaste mån. Vi har en bra 
struktur med seglarskolor och 
utbildning, förklarar Kjell.

– Vi har en livaktig förening 
med en stor ungdomsavdelning 
där många kan få del av detta. 
Vi lovar att förvalta utmärkelsen 
efter bästa förmåga.

DEN ELEGANTA SKYLTEN ska sättas 
upp på en bardisk i klubbhuset. 
Kanske den får hänga ute vid  
vissa tillfällen. Den vinnande 
klubben bildades 1973 och har 
320 medlemmar. ✪
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Båtbyggaren Thore Berntsson har tillverkat den exklusiva skylten.

Kjell Göthesson, ordförande för Grundsunds Båtklubb.

Medlemmar i Grundsunds Båtklubb tar 
emot priset för Årets Båtklubb 2017.

Tidningen Båtlivs 
motivering till priset:

”Grundsunds Båtklubb är 
ett föredöme på många 
plan. Klubben har en 
omfattande verksamhet 
under hela året, prioriterar 
ungdomar, ökar tillgäng- 
ligheten för alla, omfatt- 
ande vår- och höstut-
bildning och ett mycket 
fruktbart samarbete med 
kommunen.”
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