Båtklubbarnas Dag
– alltid sista lördagen i augusti

Båtparad och Öppet hus
– en dag för båtklubbarna

Båtklubbarnas Dag

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

Det är det här det handlar om
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 båtklubbarna för en helt annan verklighet. Båtklubbarna grundas på fullständigt 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 erfarenhet delas med glädje över till nya generationer och fostrar nya
generationer i positiv båtlivsanda. ￼

Osäker framtid
De ideella båtklubbarna har funnits tätt intill och inne i 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 tätorten byggs ut. När nya stadsdelar växer
fram intill vatten glöms fritidsbåtarna bort. På betongkajerna står
det ”förtöjning förbjuden”.
Bara Stockholm?
Nej, problemet är inte enbart ett Stockholmsfenomen utan gäller
hela landet där båtklubbarna ligger på ”attraktiv mark”. I orter där
småbåtarna är en självklar del och ett kärt inslag, blir nära sekelgamla båtklubbar av med uppläggningsplatser eller får avgifter
na höjda med över 60%.

Bli medlem!
Vi behöver bli fler! Du kan bli enskild medlem i föreningen
Båtklubbarnas Dag. Tillhör du en båtklubb, kan hela klubben bli
medlem. Medlemsavgiften för enskild person är 100 kronor och
för båtklubb 300 kronor.
Jo, det är sant! Så billigt är det, därför att vi vill ha många
medlemmar och att alla ska ha råd att vara medlem. Hela
avgiften används till att arrangera Båtklubbarnas Dag och
sprida information om arrangemanget och syftet.
Om du tycker att Båtklubbarnas Dag är ett behjärtansvärt
evenemang – stöd föreningen!
Föreningen tar också tacksamt emot frivilliga bidrag. Diplom
utfärdas.
Bankgirot är 746-6006.

Vad gör föreningen Båtklubbarnas Dag?
Föreningens medlemmar arrangerar och samordnar de två
evenemangen Stora Båtparaden och Öppet Hus samt skriver
artiklar och deltar i debatten om båtklubbarnas villkor.
Båtparad
Föreningen samordnar och annonserar föreningen den stora
Båtparaden varje år i första hand i Stockholmsområdet, men vi
önskar samarbete med båtklubbar i andra vatten, både på riksoch regionalplan, för samordning och manifestation samma dag.
Öppet Hus
Föreningen samordnar också information om aktiviteter vid
båtklubbarnas “Öppet Hus” samma dag. På det sättet kan den
kultur- och båtintresserade allmänheten ta del av de ideella
båtklubbarnas verksamhet och förhoppningsvis också stödja den
då det blåser kallt.

Vad händer den sista lördagen i augusti varje år?
Besök en båtklubb
Många båtklubbar visar upp sig för allmänheten denna dag och
delar med sig av klubbens verksamhet och historia.
Kom in och träffa båtklubbens medlemmar och hör dem berätta
om båtarna, klubben och båtlivet.
Öppna bryggor och varv, kanske knop-workshop, båtturer, loppis,
café, tipsrundigheter du som besökare kan tänkas få ta del av.
Alla är förstås hjärtligt välkomna.

Se eller var med i den Stora Båtparaden
Du kan antingen se den från kajer, broar och stränder eller ta din
egen båt och göra en utflykt med målet att fler skall få se båtklubbarnas betydelse.
På vissa klubbar kan du som inte har egen båt få följa med i en
klubbmedlems båt och få en egen upplevelse av det sköna i
båtlivet.
Upplevelsen av hundratals båtar i en stor parad är fantastisk!

Kolla www.båtklubbarnasdag.se och vår Facebooksida för aktuell information om klubbarnas Öppet Hus och den Stora Båtparaden

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

Visste du att
• de ideella båtklubbarna 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?
• båtlivet är ett balsam för kropp och själ?
• de ideella båtklubbarna jobbar alla tillsammans på
lika villkor oavsett inkomst eller ställning?
• Sjöräddningssällskapet är en ideell förening som
räddar liv till sjöss?
• 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?
• du kan bli medlem för bara 100 kronor och hela
din båtklubb för 300 kronor genom att betala in
på bankgiro 746-6006?
Du hittar mer information på båtklubbarnasdag.se
och på vår Facebooksida

Föreningen Båtklubbarnas Dag

