SYDNER SVENSSON

Skepp ohoj från Sveriges hemligaste skärgård!
SOM NY ORDFÖRANDE i
Askersunds Segel & Motorbåtsklubb (ASMK) 2014
kunde den här båtsäsongen inte ha
börjat på ett bättre sätt!
Askersund sattes på kartan genom
två viktiga och hedrande priser. Vi hedrades med både Årets Båtklubb och
Årets Unga Hjälte. Det här är mycket
positivt för ”Sveriges hemligaste skärgård” och det driver oss att fortsätta
jobba ännu hårdare för att utveckla
både båtklubben och båtägandet. Vi
gör det genom ungdomsverksamheten, seglings- och jollesektionerna
och för vår goda stämning satsar vi på
fler roliga aktiviteter.
Just gemenskapen i vår klubb är
något jag personligen uppskattar
väldigt mycket. För mig är det en av
de stora fördelarna att vara medlem
i en båtklubb. Det finns alltid kloka
råd, hjälpande händer, tips och trix.
Ibland är det mysigt att bara sitta på
bryggan med en kopp kaffe och lyssna
på upplevelser och erfarenheter från
sjön. Det finns så mycket kunskap

Camilla Sydner Svensson, ordförande i Askersunds Segel & Motorbåtsklubb.
man aldrig kan googla sig fram till.
Att få vara med och ta emot priset
som Årets Båtklubb med pompa och
ståt tillsammans med stolta och
glada medlemmar på båtmässan
i Göteborg var helt fantastiskt. Vår
klubb och våra medlemmar belönades

och hedrades efter många års ideellt
arbete. Uppmärksamheten från lokala
medier och kommunen visar även att
på att detta inte är någon liten grej
och för er som ännu inte besökt Norra
Vättern kan jag bara säga: gör det!
Det är magiskt vackert och ni kommer

att bli mycket glatt överraskade.
Priset som Båtlivets Unga Hjälte
som gick till vår medlem Lucas
Emilsson. Det värmer extra mycket i
mitt hjärta eftersom det i grunden är
en tragisk historia som ledde fram till
hur en ung pojke fick kliva fram och bli
en man genom att ta ansvar för båtlivet och familjen. Jag vet att priset
betyder så mycket för den familjen.
Hela klubben gläds med dem.
Vi kommer att fira våra fina priser
lite extra 11 juni. Då blir det Båtens
Dag i vår hamn. Vi ska ha öppet för
allmänheten klockan 10–15 med ”prova på aktiviteter”, där alla kan känna
och klämma på olika båtar och det
kommer även att finnas lokala aktörer
med marin koppling på plats.
Framåt kvällen firar vi medlemmar i klubben med traditionsenlig
sommarfest, livemusik och grillat.
Vem vet, det kanske blir lite extra
överraskningar i år. Det tycker jag att
vi är värda!
Ha en fin sommar!
Camilla Sydner Svensson, ASMK
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