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Hundratals båtar på båtklubbarnas dag

båtklubbarnas dag firades för första gången 2010 

och utlovades bli en tradition. när denna båtfest fira-

des för tredje gången i strålande sol bekräftades det 

med eftertryck!
Text: Stefan Iwanowski

Trots gruvliga väderprog-
noser och ösregn både 
dagen före och efter strå-

lade solen ikapp med deltagarna 
25 augusti på Båtklubbarnas Dag. 
Denna dag har nu etablerat sig 
som den stora båtfesten för alla 
som har någon form av flytetyg.

De två grenarna i firandet är 
fest och öppet hus hos båtklub-
barna samt den stora båtparaden. 
Det är två olika sätt att visa upp 
de ideella båtklubbarna och allt 
som finns och händer där, men 
också att visa båtklubbarnas 
betydelse för både stadsbilden 
och för rekreationsmöjligheterna.

Arrangör är Föreningen Båt-

klubbarnas Dag, som samlar de 
klubbar som stödjer idén om en 
gemensam dag där båtklubbarna 
uppmärksammas. En låg med-
lemsavgift från klubbarna till-
sammans med viss sponsring 
finansierar broschyrer, affischer 
och annat informationsmaterial 
som sprids i anslutning till Båt-
klubbarnas Dag. I år kom även 
Saltsjön-Mälarens Båtförbund 
(SMBF) med ett välkommet 
bidrag och en härlig båt i paraden.

Öppna båtklubbar
På de olika båtklubbarna hade 
medlemmarna gjort vad de kun-
nat för att bjuda allmänheten på 

något extra utifrån klubbens för-
utsättningar. En liten uppräkning 
med exempel visar på de resurser 
som finns på klubbarna: knop-
verkstad, veteranbåtsparad, kapp-
segling, café och grill, bokbord, 
utställningar om klubbens histo-
ria, boule och kubb.

Musikurvalet under denna 
festliga dag i båtlivets tecken 
omfattade reggaeband, jazzor-
kestrar, blues, hip-hop, trubadu-
rer och spontansång. En läcker 
nyrenoverad mahognyracer från 
1927 premiärvisades och andra 
medlemmar visade upp de reno-
veringar de jobbar med. 

Att grindarna till bryggorna 
hos båtklubbarna öppnades var 
också ett mycket uppskattat 
inslag. Bryggvärdar visade runt 
och svarade på frågor om både 
båtar och klubb. 

gemensam parad
På vissa håll fanns även möjlighet 

för besökare att följa med på en 
kortare eller längre tur med 
några av klubbmedlemmarnas 
båtar. Detta var naturligtvis 
mycket populärt och till båtpara-
den var listorna fulltecknade.

Klockan 15.00 lämnade 
båtarna sina klubbar och stävade 
ut för parad. Från en enda parad 
premiäråret har detta nu vuxit 
till fyra parader som kommer 
från olika håll och i jämnhöjd 
med Västerbron förenar sig till 
en enda stor pampig båtparad.

Båtarna går tätt utmed strän-
der och kajer, nära publiken. Alla 
båtarna samsas slutligen på 
Riddarfjärden där de cirkulerar i 
avvaktan på den stora avslutning-
en som signaleras med raket och 
sedan tuutfanfar från de hundra-
tals båtarna. 

I hela landet
Dessa första år har evenemanget 
framförallt handlat om 
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FÖrenIng 
FÖr båtklubbar
Föreningen Båtklubbarnas 
Dag är en ideell förening 
som består av anslutna båt-
klubbar och har som syfte 
att synliggöra de ideella 
båtklubbarnas existens och 
verksamhet. Detta sker främst 
genom arrangemanget 
Båtklubbarnas Dag.

Medlemsavgift för klubb 
är 300 kr. Summan går oav-
kortat till informationsma-
teral och dylikt som gynnar 
arrangemanget.

Medlemsansökan finns på 
föreningens hemsida men 
kan även meddelas på E-post: 
karin.wieslander@capelco.se

Enskilda personer och 
organisationer välkomnas 
som stödmedlemmar.

Mälarklubbar, i och nära Stock-
holm. Tanken är att arrange-
manget ska växa och planer finns 
på flera båtklubbar både på 
Stockholms saltsjösida och på 
andra håll. Önskemålet är själv-
klart att detta ska bli hela landets 
gemensamma Båtklubbarnas Dag. 

www.båtklubbarnasdag.se


