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En solig dag för båtklubbarna
Den sista lördagen i augusti varje år är vikt för båtklubbarna i vårt land. Båtklubbarnas Dag 
2015 i Stockholm blev en solig och riktigt fin dag. Text: Stefan Iwanowski Foto: Per Jarl & Lasse Lundberg

FÖR SEX ÅR sedan lovade 
Föreningen Båtklubbar-
nas Dag att den skulle 

skapa en tradition som reaktion 
på att flera av flera båtklubbar på 
ett eller annat sätt såg sin framtid 
hotad av byggplaner, vägdrag-
ningar eller risk för kraftigt höjda 
avgifter och pålagor. Föreningen 

tog initiativ till en festdag för de 
ideella båtklubbarna där även de 
som inte är medlemmar skulle 
kunna få se och ta del av vad 
båtklubben betyder för vanliga 
människors fritid och som en 
självklar del av ett levande sam-
hälle. 

Sedan dess öppnar klubbarna 

sina hus och bryggor och välkom-
nar besökare på Båtklubbarnas 
Dag. Det anordnas kafé, knop-
skola, sång och musik. Dagen är 
också ett utmärkt tillfälle att göra 
utställningar eller på annat sätt 
berätta om sina klubbars histo-
ria – som i många fall sträcker sig 
över hundra år tillbaka i tiden. 

UTÖKAT 
REPORTAGE

Detta är dagen då alla slags båtar visar upp sig. Kanoter, jollar, motorbåtar, och maffigt dekorerade segelbåtar.

Årets upplaga av Båtklubbar-
nas Dag firades i strålande sol.

– HÄRLIGT, UTBRISTER Veronica 
Ericsson med ett stort leende, 
innan hon lägger ut från bryggan 
i Årstavikens Segelsällskap med 
familjens nya motorkryssare. 

Veronica är en av initiativ-
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tagarna till evenemanget och 
tillägger: 

– Nu får vi inte glömma att 
lägga till solguden Ra när vi tack-
ar SBU, SMBF, Svenska Sjö och 
andra som stöder oss i detta!

Till en början var en del klubb-
medlemmar oroliga att denna 
dag med öppna bryggor skulle 
innebära en möjlighet för folk 
med skumma avsikter att se vad 
som fanns och sedan komma 
och stjäla eller förstöra. Erfaren-
heterna visar att det är precis 
tvärtom. 

– Vi har haft besökare som 
senare har hört av sig och 
berättat om det vari någon båt 

som verkade fara illa, så vi är 
nog tryggare nu än förut, säger 
Magnus Bjellqvist på Rörstrands 
Båtklubb.

Det finns besökare som åter-
kommer varje år på denna öppna 
dag. En del campingbilturister 
har lagt in Båtklubbarnas Dag 
som en del i semesterschemat. 
Mia och Tobias Eriksson till 
exempel tar sin stora bil med 
både sov- och ”vardagsrum” till 
Stockholm ungefär vartannat år 
och brukar då parkera på Lång-
holmens husbilscamping: 

– Vi var här första året det var 
Båtklubbarnas Dag, då var det en 
tillfällighet, men nu planerar vi 

det så om vi skall hit, berättar Mia. 

ETT MYCKET UPPSKATTAT inslag är 
möjligheten för besökare som 
erbjuds på några klubbar, att 
få följa med på en mindre eller 
längre tur med någon av klubb-
medlemmarnas båtar. För många 
som inte har egen båt är detta ett 
unikt tillfälle att se sin stad från 
vattnet och att få en liten första 
smak på båtlivet. Utländska 
besökare blir överväldigade över 
att bjudas på denna chans att 
turista från sjösidan. Det ger gott 
renommé både åt Sverige och 
våra båtklubbar. 

I år var andra året som Båt-

klubbarnas Dag firades även 
på saltsjösidan. Förra året var 
det alldeles nytt och deltagan-
det blygsamt, men denna gång 
strömmade både båtar och 
publik till Stallmästargårdens 
Båtklubb. Där startade en båtpa-
rad runt Brunnsviken med delta-
gare från flera båtklubbar – både 
nära och avlägsna. I ”Stallis” 
finns gott om vackra båtklassiker 
och här fick publiken se en vete-
ranbåtsuppvisning med sakkun-
niga kommentarer av båtjourna-
listen Anders Jelving.

Sedan flera år är det även vete-
ranbåtsuppvisning på Helene-
borgs Båtklubb. Speaker var 

Sjöräddare från RS Munsö deltog 
med en fantastisk precisionsupp-
visning av en räddningsaktion med 
både helikopter och sjöräddnings-
kryssaren Amalia.

Att skåda alla pyntade båtar är en stor del av nöjet denna dag. Denna skeppare lövar att återkomma nästa år.

Vattenbaserad luftakrobatik på vattenjetstråle var ett av inslagen i avslut-
ningen på Riddarfjärden.
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båthistorikern Stefan Iwanowski 
som berättade om båtklubbarnas 
och deltagarbåtarnas historia. 
Klubben passade på att visa upp 
de renoveringsarbeten som pågår. 

ÄNNU SÅ LÄNGE är firandet av 
Båtklubbarnas Dag en lokal före-

Ångbåten Stimmaren gjorde succé där den tuffade runt 
under Stockholms broar och ut till Riddarfjärden. 

Alla slags farkoster deltar i båtparaden. Segelbåtar, motorbåtar, snipor och ruffbåtar mer eller mindre pyntade.

teelse i Stockholm, men det har 
på flera håll i landet talats om att 
ta upp idén. För att det behövs för 
att uppmärksamma båtklubbar 
som är på väg att råka illa ut eller 
bara för att de ideella båtklubbar-
na är så väl värda att fira! ✪

www.båtklubbarnasdag.se


