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Båtparad och Öppet hus

och de ideella båtklubbarna!
En folkfest för att fira båtlivet

– alltid sista lördagen i augusti



Båtklubbarnas Dag

Varför Båtklubbarnas Dag?
Kampen för överlevnad har blivit en del av vardagen för centralt 
belägna båtklubbar. De ideella båtklubbarna har funnits inne i 
och tätt intill städerna sedan över hundra år och utgör ett starkt 
inslag i stadsbilden och för befolkningens rekreation.
Idag lever dessa båtklubbar ett alltmer osäkert liv på grund av att 
de inte ges plats när äldre områden planeras om. När nya stads-
delar växer fram intill vatten glöms fritidsbåtarna bort. På betong-
kajerna står det ”förtöjning förbjuden”.

Bara Stockholm?
Nej, problemet är inte enbart ett Stockholmsfenomen. I hela 
landet finns båtklubbar som ligger på ”attraktiv mark”. I orter där 
småbåtarna är en självklar del och ett kärt inslag i miljön, blir 
nära sekelgamla båtklubbar idag av med såväl kajplatser som 
uppläggningsplatser, eller får avgifterna höjda med över 60%. De 
senaste åren har flera klubbar tvingats lägga ner.
Kontakta oss gärna om du vill ha hjälp att arrangera där du bor!

De svenska båtklubbarna är unika i världen.
I ett samhälle som alltmer präglas av ekonomiska intressen och 
en allt större segregation står den ideella verksamheten i båtklub-
barna för en helt annan verklighet. Båtklubbarna grundas på full- 
ständigt demokratiska principer där alla är lika välkomna oavsett 
ålder, etnicitet, kön eller ekonomisk ställning.

I båtklubben delar alla på arbetet
med bryggor, klubbhus och varv. I gengäld är avgifterna så låga 
att alla som vill ha en båt också ska ha råd med en bryggplats 
och en trygg vinterplats. Varvet är en central och omistlig del av 
klubbens verksamhet.
Här rustas och putsas året runt, år efter år och gammal erfaren- 
het delas med glädje över till nya generationer och fostrar nya 
generationer i positiv båtlivsanda. 
Båtklubbarna inte är ett hinder för tätorternas utveckling, utan en 
del av den. En båtklubb nära bostaden höjer attraktionsvärdet på 
bostaden

är ett initiativ för att bevara våra båtklubbar och fritidsbåtarnas plats i sjön och på land nära där folk bor.

Detta är vad det handlar om

“Båtklubbarna är sprungna ur vanliga människors längtan. Behovet av en stunds avkoppling, frisk luft och ett intresse man kan dela med andra”
Citat ur Södermalms Båtklubbs årsbok 2012 då de firade 90 år



Vad händer den sista lördagen i augusti varje år?
Båtklubbarnas Dag är en festdag med många höjdpunkter! 

Den Stora Båtparaden
Ta din båt, bjud med vänner och bekanta till en 
festlig dag på sjön med målet att fler skall se 

båtklubbarnas betydelse

Öppet Hus 
Många båtklubbar öppnar sina 

grindar denna dag och delar med 

sig av klubbens verksamhet och 

historia.Storståtlig båtparadmed segelbåtar, motobåtar, 
flottar och andra flytande företeelser!

Se alltihop!
Runt kajer och stränder har 

du utmärkt utsikt när båtarna 
strömmar förbi 

På vissa klubbar kan
de som inte har egen båt få följa med i en 

klubbmedlems båt och få en egen upplevelse 
av det sköna i båtlivet

 TÄVLING Årets Ekipage

Alla som smyckar och pyntar 

besättning och båt är med i tävlingen. 

Pris utdelas på Allt för Sjön för bästa

SEGELBÅT  och 
 MOTORBÅT

Välkommen till en båtklubb!

Träffa folket på bryggorna och 

hör dem berätta om båtarna,

 klubben och båtlivet.

Vissa klubbar har knop-workshop, båt-

turer, loppis, café, tipsrundigheter du 

som besökare kan tänkas

få ta del av. 

Kollabåtklubbarnasdag.se, 

fb Båtklubbarnas Dag 

och smbf.org för mer in-

formation om Öppet Hus 

och Båtparaden



Båtklubbarnas dag och SMBF
Båtklubbarnas Dag
startade som en förening 2010 då ett antal båtklubbar i stockholm-
sområdet var i farozonen och har sedan dess arrangerat detta 
evenemang för att en dag om året bjuda in tipp båtklubbarna 
och anordna en båtkarneval, visa på nöjet och nyttan med båt-
klubbarna och kraften hos dess medlemmar. 
År 2017 togs ett steg vidare och genom att Båtklubbarnas Dag 
nu ingår som en projektgrupp inom Stockholm-Mälarens Båtför-
bund, finns större resurser att nå ut och hjälpa fler klubbar att 
göra egna arrangemang.

Knyck idén! Vi hjälper gärna till om din klubb vill göra ett eget arrangemang denna dag!

Båtklubbarnas Dag-kommitén
inom SMBF samordnar och informerar om de aktiviteter som 
äger rum denna dag. På det sättet kan den kultur- och båtint-
resserade allmänheten ta del av de ideella båtklubbarnas verk-
samhet och förhoppningsvis också stödja den då det blåser kallt.
Alla som vill är välkomna
att ansluta sig till Båtklubbarnas Dags idé , få råd och tips för 
egna evenemang eller ”stjäla idén” och göra något helt eget för 
att uppmärksamma båtlivet denna dag!



Visste du att
• de ideella båtklubbarna har funnits centralt i 
städer och samhällen i gott och väl över hundra år
• båtlivet är en av de största folkrörelserna i Sverige

• köerna för båtplats ökar, men båtplatserna blir 
färre på många orter
• båtklubbarnas verksamhet är grunden i svenskt 
båtliv och bygger på ideellt och frivilligt arbete
• i de ideella båtklubbarna jobbar alla tillsammans 
på lika villkor oavsett bakgrund eller titel
• Saltsjön-Mälarens Båtförbund (SMBF) är en 
sammanslutning av 254 båtklubbar med 46 700 
medlemmar inom Stockholms och Uppsala län och 
ger billigare försäkring, juridisk- och förhandlings-
hjälp, med mera.
• det roligaste och billigaste sättet att ha båt, är att 
tillhöra en båtklubb?
• Båtklubbarnas Dag samlar hundratals båtar på 
sjön och hundratals människor utmed kajer och 
stränder varje år?

Båtklubbarnas Dag

och

arrangeras av

med stöd av

Du kan även ringa oss på 076-9431588
båtklubbarnasdag.se      fb båtklubbarnas dag      smbf.org


