
WWW.BATLIV.SE           BÅTLIV 2/20176

ÅRETS BÅTKLUBB 2016

UNGDOMSSATSNING 
SOM GER RESULTAT



BÅTLIV 2/2017          WWW.BATLIV.SE 7

Hos Lommabuktens Seglarklubb är det seglingar på sommaren, träning och utbildning på vintern. 
Alla medlemmar är lika viktiga. Båtliv har besökt Årets Båtklubb 2016. Text & foto: Lars-Åke Redéen

FÖR TIO ÅR sedan hälsade Båtliv 
på Lommabuktens Seglarklubb, 
norr om Malmö, för första gången. 

Lagom till 70-årsjubileet i juni 2016 var vi 
tillbaka hos denna stora båtklubb och kunde 
konstatera att utvecklingen verkligen inte har 
stått stilla. Området norr om båtklubben är 
färdigbyggt med hyreshus och allt är snyggt och 
välstädat. Klubben har vuxit och utvecklats.

Hamnen, som klubben arrenderar av 
Lomma kommun, var denna dag centrum för 
både själva firandet och bas för de kappseg-
lingar som ägde rum på Öresund med många 
deltagare. Ett 50-tal jolleseglare från Sverige 
och Danmark gjorde upp i olika klasser.

Samtidigt var det festligheter i klubbhuset 
och på området runt omkring. Solälskare och 
klubbens egna medlemmar njöt av det fina 
vädret.

– Vi är en öppen båtklubb som gärna visar 
upp oss för Lommaborna och gästande seg-

lare, säger Andres Asu, vice ordförande och 
PR-ansvarig.

Det finns flera anledningar till att den här 
båtklubben expanderar. Här finns goda för-
utsättningar för båtliv trots en ytterst begrän-
sad skärgård (en enda ö, Saltholm).

– Vi har det bästa kappseglingsvattnet i 
hela Öresund. Vi ligger inne i en bukt utan 
trafik och vi har lugna vatten utan någon 
ström, säger Andres.

Ån som flyter genom Lomma ger dock en 
del extraarbete. Vattnet för med sig dy och 
skräp, vilket gör att öppningen ut mot Öre-
sund måste muddras varje år.

OMRÅDET NORR OM båtklubben har förändrats 
väldigt mycket de senaste åren med flera nya 
bostadshus. Det som tidigare var båtklub-
bens uppställningsplats för båtar är idag upp-
taget av bostadshus och båtklubben har fått 
flytta på sig. Tills vidare sköts transporten av 

båtarna vid sjö- och torrsättning med lastbil.
Seglingsintresset är stort i Lomma, där 

många medlemmar kommer från andra 
kommuner runt om i Skåne. Årets Båtklubb 
är en av två jolleseglarklubbar i Lomma kom-
mun. Norr om Lomma ligger Barsebäck, där 
den lokala båtklubben är hemmaklubb för 
OS-guldvinnaren Max Salminen som ofta 
har varit med på Lommabuktens träningar.

TACK VARE SEGLINGEN är ungdomsverksam-
heten en hörnsten för Lommabuktens Seg-
larklubb. Men ingenting sköter sig självt, 
klubben har medvetet satsat på tillväxt av nya 
seglare.

– Vi har alltid haft välbelagda seglarkurser, 
men vi hade svårt att rekrytera vidare in i 
verksamheten, säger klubbens ordförande, 
Per Erlandsson.

– 2015 hade vi ett projekt tillsammans med 
Sparbanksstiftelsen för att ta hand om  

Lommabuktens Seglarklubb arrenderar hamnen av Lomma kommun och hyr sedan ut platserna till sina medlemmar. 

Andres Asu (t. v.) och Per Erlandsson, vice ordförande respektive ordförande för Lommabuktens 
Seglarklubb. Bilden är tagen vid klubbens 70-årsjubileum sommaren 2016.

Isac Karlsson är en av Lommabuktens Seglar-
klubbs många unga seglare.
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våra ungdomar och rusta upp Optimister för 
dem som vill segla vidare efter seglarskolan. 
Vi lyckades vända trenden och kunde reno-
vera några jollar. Förra året var det mång-
dubbelt fler personer som stannade kvar i 
seglingsverksamheten.

FÖR ATT INTE tappa medlemmar under vinter-
halvåret har klubben ett ambitiöst schema 
med innebandy, gym och andra aktiviteter för 
att hålla igång. De har tecknat ett eget avtal 
med Friskis & Svettis för dem som vill gå dit.

Klubben har även egna båtar för dem som 
inte har egen båt eller vill testa på segling. 
På hamnplanen finns flera Optimister, två 

Zoom8 och två RS Feva. Dessutom äger  
seglarklubben en H-båt.

Men det är inte bara ungdomarna som 
håller igång i Lommabukten.

– Vi har klubbseglingar för kölbåtar varje 
torsdag med fast utlagd bana på 5 Nm. Det är 
stadigt 20–30 deltagande båtar, där besätt-
ningarna träffas efter seglingarna för kaffe 
och prisutdelning, säger Andres Asu.

Till prisutdelningen för Årets Båtklubb 
2016, som hölls på Båtmässan i Göteborg i 
februari, lyckades klubben få med sig cirka 
70 medlemmar. Ytterligare ett bevis för att 
detta är en populär båtklubb som fyller en 
viktig funktion. ✪

ÅRETS BÅTKLUBB 2016

Lommabuktens SK 
55⁰ 40’30.1 N 13⁰3’38.8 O

http://www.lbs.nu/

Klubben har över 1 100 med- 
lemmar och hamnen har 750 
båtplatser. 
Omsättningen är ca 4 Mkr och 
klubben har en fast anställd, 
som bland annat administrerar 
båtplatserna. 

Annelie Löfgren på domar- 
båten hjälpte till att hålla  
ordning på totalt 39 seglare. 

Kristoffer Nordström är en av tränarna för jollegruppen. Hans mamma satte 
honom i seglarskola när han var tio år. Kristoffer har seglat mycket Optimist 
och E-jolle. Att köra RIB-båt är dock lika kul som att segla ibland...

Ian Wilson (t. v.) och Daniel Rydberg från Sjöräddningssällskapet i Lomma. I 
bakgrunden räddningsbåtarna Rescue Bengt Järlebring och Rescue Famous.

Sverige är mycket mer än det som visas i kartböckerna. 
Med Svensk Sjöatlas vill vi visa att Sverige inte slutar 
där stränder, klippor och strandängar möter havet. 

Samtliga 117 sjökort i en produkt, för 
planering, drömmar och utbildning.
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