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SBU i fokus

DET ÄR NIONDE året i rad som Båt-
liv utser ”Årets Båtklubb”. Bland 
tidigare vinnare finns både mind- 
re båtklubbar och riktigt stora 
båtsällskap från storstäderna.

Årets vinnare är Sandvikens Båt-
klubb i Forshemsviken, ett par mil 
väster om Mariestad vid Vänern. 
Det är en välskött båtklubb med 
cirka 200 medlemmar och 91 båt-
platser i en småbåtshamn.

– Den här utnämningen är rik-
tigt överraskande för oss, vi tror 
knappt att det är sant att en liten 
förening på en liten ort kan få ett 
så fint pris. Det känns verkligen 
hedrande. Jag tror att vi kommer 
att göra en auktion eller liknande 
med kaffe och tårta för alla som 
vill komma. Midsommarhelgen 
är det tradition med en stor fest 
med 60–70 personer. Då måste 
vi också använda detta på ett bra 
sätt, säger Ingemar Andersson, 
ordförande för Sandvikens BK.

– Vi har lagt ner ett stort ideellt 
arbete där många har varit med 
från början sedan klubben bild-
ades 1972. Jag har varit ordföran-
de sedan 2002, säger Ingemar.

Utmärkelsen ”Årets Båtklubb” 
innebär att klubben får båttillbe-
hör värda cirka 125 000 kr. Dess-
utom får klubben en mycket ele-
gant skylt i ädelträ och komposit 
att hänga i klubbhuset. Skylten 
tillverkas av båtbyggaren Thore 
Berntsson, välkänd för sina fan-
tastiskt vackra båtar.

– För oss är det en högt priori-
terad aktivitet att utse Årets Båt-
klubb. Det finns många välskötta 

Prisregn över Årets Båtklubb

föreningar med engagerade 
medlemmar runt om i landet 
som är värda all uppmuntran, 
säger Lars-Åke Redéen, chefre-
daktör Båtliv.

Tidningen Båtliv ägs av Svens-
ka Båtunionen, riksorganisation 
för cirka 900 båtklubbar i Sverige. 
Unionens ordförande, Bengt Gär-
de, delade ut priset till Årets Båt-
klubb på Båtmässan i Göteborg.

Läs mer om Sandvikens BK 
och deras arbete med sin hamn 
på www.sandvikensbatklubb.se

Årets Båtklubb 2018 – Sandvikens Båtklubb – belönades, förutom äran, med båttillbehör värda 
125 000 kr på Båtmässan i Göteborg lördagen 2 februari. Ett 40-tal medlemmar från klubben 
fanns på plats vid prisutdelningen. Text & foto: Båtlivs redaktion

Årets Båtklubb delas ut I samarbete med följande stolta sponsorer:

Medlemmar från Sandvikens Båtklubb mottog priset för Årets Båtklubb 
2018 på Båtmässan i Göteborg. Årets Båtklubb utses av tidningen Båtliv.

Malte Pettersson och Lova Borg i förgrunden är några av de yngre i båtklubben. I bakgrunden 
Bengt-Erik och Marianne Löfgren.
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