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MAGNUS PETTERSSON OCH klubbens 
vice ordförande Robert Pehrs berät-
tar att arbetet med att leta ny båt 

inleddes 2017. Klubben sökte först efter en 
båt på begagnatmarknaden.

– Vi behövde byta två av våra tre dragbåt- 
ar, säger Magnus Pettersson, projektledare i 
klubben, om uppdraget att hitta en ny båt som 
klarar kraven kring de spektakulära shower 
vattenskidklubben Käglorna presterar.

– Det skulle kosta cirka 700 000 kr att 
införskaffa en sådan. Det klarade inte klub-
ben av så vi gick vidare och under 2018 fick vi 

kontakt med båtkonstruktören Mats Nyberg 
vid Dockstavarvet. säger Magnus Pettersson.

Mats Nyberg lämnade en offert på drygt 
300 000 kr och fick uppdraget att gå vidare.

– Det var viktigt att få en båt med rätt  
bottenprofil, som inte drar upp för mycket 
vågsvall och där vattnet som rörs upp av 
propellern inte får störa vattenskidåkaren. 
Vattnet bakom båten ska vara så plant som 
möjligt, förklarar Magnus Pettersson.

Mats Nyberg ritade upp båten i samarbete 
med klubben. Arbetet med att förbereda byg-
get påbörjades under hösten 2019. Det prak-

tiska arbetet med att bygga båten inleddes i 
januari 2020 och 29 maj 2020 lämnade den 
Mats Nybergs verkstad.

BÅTEN MÄTER 20 FOT, är tillverkad i aluminium 
och är försedd med en 350 hk Suzuki utom-
bordare med Duoprop. Det innebär en topp-
fart på runt 50 knop.

– När vi drar vattenskidåkare varierar has-
tigheterna från 14 upp till 40 knop beroende 
på vilken typ av show vi kör, säger Magnus 
Pettersson.

Slutnotan för båt med motor landade på 

Bra drag i väldesignad 
vattenskidbåt
Den går i drygt 50 knop och planar upp fint på Veckefjärden utanför Örnsköldsvik när Båtliv  
provar vattenskidklubben Käglornas nya dragbåt. Text & foto: Tommy Norin
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Bra drag i väldesignad 
vattenskidbåt

cirka 600 000 kr. Klubben lyckades finan-
siera investeringen med stöd av idrottstudie-
förbundet SISU, Örnsköldsviks kommun och 
eget kapital.

– Båten är betald och klar. Nu planerar vi för 
ytterligare en båt, säger Magnus Pettersson, 
under tiden Båtlivs utsände får prova den mer 
än väl direktstyrda båt som planar upp fint på 
Veckefjärden utanför Örnsköldsvik.

Den nya båten ingår i en flotta av fyra i 
vattenskidåkarklubben Käglorna som bjudit 
på vattenshower sedan 1967.

– Det började med två kompisgäng som 
tränade på att åka vattenskidor. Från början 
var de 12–15 stycken, säger Robert Pehrs, som 
anslöt som åkare 1984. 

Från början skedde aktiviteterna i insjön 

Skrikesjön. 1989 flyttades verksamheten till 
vattnet utanför Näske krog vid E4. 1991 kom 
Käglorna till Veckefjärden och byggde en 
klubbstuga där 1995.

IDAG HAR KLUBBEN 20 aktiva åkare. Båtgruppen, 
de som kör och sköter om båtarna, består av 
25 till 30 personer. Sedan starten har verk-
samheten hela tiden växt där Käglorna gjort 
sig kända för att utföra mycket spektakulära 
shower.

– Från början uppträdde vi mycket utanför 
campingar och efterhand blev det mer och 
mer avancerade övningar. 

– 1976 var vi först i världen med att åka 
i en tiomannapyramid där man succesivt 
åker in i gruppen och låter pyramiden  

växa, förklarar Robert Pehrs.
Varje show består av ett 20-tal olika upp-

visningsmoment.
– Vi har varit vid OR-baden i Orsa, uppträtt 

vid Luleå hamnfestival, ofta handlar det om 
två veckor långa turnéer. Normalt genomför 
vi 15–20 shower varje år där vi också uppträtt 
vid vattenfestivalen i Stockholm, exemplifie-
rar Robert Pehrs.

I showerna deltar också en hoppbåt, ett 
badkar och en gummibåt.

Robert Pehrs uppger att klubben omsätter 
cirka 250 000 kr per år. Trots årets corona-
pandemi som bromsat årets uppträdanden så 
är ordföranden optimistisk.

– Vi ska fortsätta att köra. Vi känner att det 
är medvind i klubben Käglorna, säger han. ✪

Jimmy Lundqvist är båtförare och Therése Lind-
ström åker vattenskidor i truppen Käglorna.

Magnus Pettersson och Robert Pehrs har lett projektet med ny dragbåt.

Tre av Käglornas fyra vattenskidbåtar.

Käglorna. Foto: Käglorna.

”Normalt genomför vi 
15–20 shower varje år.” 
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