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SEGELKLUBB 
I FULL MEDVIND

90-åriga Mönsterås Segelklubb har medvind. Seglarlägret på somrarna är  
fullbokat och kvällsseglingarna lockar många deltagare. Text & foto: Lars-Åke Redéen

Fakta Mönsterås Segelklubb
Medlemmar: 350 st
Medlemsavgift: 150 kr/år
Båtplatser: 150 st
Vinterplatser: 100 st
Hemsida: www.mönsteråssegelklubb.se

Deltagarna på Mönsterås Segelklubbs seglarskola 2019. Klubben får ett kommunalt bidrag, så det är gratis att vara med.
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MEDAN MÅNGA BÅTKLUBBAR ser ett 
minskande deltagande i sina kapp-
seglingar är utvecklingen den mot-

satta hos Mönsterås Segelklubb längs Små-
landskusten. I genomsnitt deltar 12–13 båtar 
på varje segling maj till och med september 
och intresset håller i sig.

– Det seglas med Drakar, 707, IF-båt, C55 
och Fenix. Seglare från närliggande klubbar 
från Kalmar i söder till Oskarshamn i norr 
har flyttat sina båtar hit för att få vara med 
på våra seglingar för verksamheten i deras 
klubbar har minskat, säger Peter Johansson, 
ordförande för Mönsterås Segelklubb.

BÅTLIV BESÖKER KLUBBEN, som tillhör Svenska 
Seglarförbundet, en vacker sommardag. Det 
är full aktivitet både på land och till sjöss när 
sommarens seglarläger är i full gång. Båt-
klubbens hamn ligger väldigt bra till i en lång 
havsvik, med skydd för de flesta vindar. För 
den som vill segla är det öppet vatten direkt 
utanför hamnen. I viken finns långa traditio-

ner med båtar, här byggdes krigsfartyg redan 
på 1600-talet.

Idag är det segling under fredliga former 
som står i centrum.

– Seglarskolan bedriver vi som en kommu-
nal sommarlovsaktivitet. Den är licensierad 
och har bidrag från både Mönsterås kommun 
och Seglarförbundet, berättar Peter.

– De senaste åren har det varit en väldig 
efterfrågan på platser. 2018 hade vi närmare 
30 deltagare plus att vi kör separata kurser 
med några vuxendeltagare samtidigt. Allt 
sköts med frivilliga krafter i klubbens regi.

DET IDEELLA ARBETET ingår i upplägget för att 
få kommunalt bidrag. Klubben får 20 000 kr 
till sommarlovsaktiviteter med villkoret att 
aktiviteten är kostnadsfri för deltagarna. 
Ungdomarna är 8–15 år gamla. De bor inte 
över hos båtklubben, men har övernattat på 
klubbholmen någon gång.

– Ungdomarna seglar med våra egna Opti-
mistjollar och C55. Vi har alla sorters deltaga-

re, från nybörjare som aldrig har varit på sjön 
tidigare till mer erfarna seglare.

ENGAGEMANGET KRING SEGLINGEN märks även 
i klubbens övriga aktiviteter. Fördelningen 
mellan seglare och motorbåtsägare är unge-
fär 50–50, men intresset att jobba för klubben 
delas av alla.

– Vi har ett tryck efter båtplatser här. Vi 
ökar vår medlemsstock med 15–20 varje år och 
allt fler flyttar hit sina båtar till hamnen som 
utökades förra året, säger Peter Johansson.

Mönsterås Segelklubb köpte hela hamn- 
området – allmänt kallat Varvet – på 
1960-talet. Hamnen är uppdelad med 
andelsplatser och samma upplägg gäller för 
ett antal båthus.

Klubben har sedan 1930-talet även en 
egen holme, som används flitigt. Den ligger 
bara ett par sjömil från hamnen. De senaste 
åren har huset renoverats ordentlig med nytt 
kök och kommunalt vatten och ön har fått 
nya flytbryggor. ✪

Peter Johansson är ordförande för Mönsterås SK.

Klubbens hamn har plats för ett 150-tal båtar 
med andelsplatser. Verksamheten bedrivs helt 
ideellt och klubben äger varvsområdet med 
klubbhus, kran för båtar upp till 13 ton, bryggor 
och vinteruppställningsplatser för cirka 100 båtar.

Funktionärsbåten används flitigt för att hjälpa till 
och transportera segelskoledeltagare iland och 
mellan båtarna.

Skönt med sommar och seglarskola.
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