
Verksamhetsberättelse för  
Smedjebackens Båtklubb 2018 

 
Styrelse och övriga valda representanter i Smedjebackens Båtklubb 
har under året varit: 
 
Ordförande:  
Anders Behm  
Vice ordförande:  
Gunnar Persson  
Kassör:  
Lars Zettergren 
Sekreterare:  
Conny Andersson + Jan-O Nyvall tillf. + Lennart Silfverin 
Övriga styrelseledamöter: Per Laurentz, Jan-Olov Nyvall, Gunnar Persson, 
Glenn Fahgén.  

 
Övriga funktionärer: 
Revisorer: Johan Ericson, Sara Klodnér 
Ungdomssektionen: Sebastian Sachse 
Ansvarig motormuséet: Bo Edberg 
Veteransektionen: Lennart Silfverin 
Hamnkapten Smedjebacken: Sven Gustavsson, Mikael Hedberg 
Hamnkapten Söderbärke: Lars Håkan Eriksson 
Ansvarig för båtplatser Smedjebacken: Gunnar Persson 
Miljöombud: Mikael Hedberg 
Prickningsansvariga: Peter Östlund, Evelina Östlund 
Klubbholmsgeneral: Joakim Ryyti, Valto Lahnalampi 
Valberedning: Annika Nyvall, Mikael Hedberg  
Under verksamhetsåret 2018 har hållits 13 styrelsemöten och ett ordinare 
föreningsmöte. 
Just nu har vi 599 medlemmar/familjer. 
76 båtplatser i Söderbärke. 
380 båtplatser i Smedjebacken.  
82 sjöbodar. 
 

Styrelsearbetet 
- Styrelsens alla beslut har fattats enhälligt, utan behov av omröstningar. 
- Styrelsens arbete har under året innefattat bland annat ett helt nytt 

digitaliserat nyckelsystem. Vi kan i dagsläget konstatera att det har skapat 
en god ordning och ett system som fungerar bra.  

- Ställplatserna i hamnen har återigen nyttjats flitigt och de flesta gäster är 
väldigt positiva.  

 
Skötsel av hamn: 



Hamnen i Smedjebacken har haft ganska bra ordning under året. Det mest 
dramatiska var en brygga som förflyttade sig i den hårda blåsten som figurerade 
under en del av sommaren. Detta korrigerades på en arbetsdag i samråd med 
dykare. 

 
 
Sektionernas verksamhetsberättelse 2018 
 
Verksamhethetsberättelse hamnen 2018: 
Hamnkaptener: Sven Gustavsson och Mikael Hedberg  
 
Arbetsdagarna har varit bra på hamnen med full fart. Hamnområdet blir snyggare 
och snyggare för varje år. Husbilarna har dragit in en bra slant till klubbens kassa. 
Det har skötts av Turistbyrån som vi inte har haft några kostnader för. Det har 
funkat bra trots vissa nybörjarproblem. Vi får mycket beröm för en fin hamn och 
dess område. Ett problem var att elen inte är det bästa på hamnområdet, något 
som behöver ses över. Går inte att ha byggcentraler ute då det troligen inte är 
lagligt.  
Nya Tankstationen var en succé och bästa försäljningen som jag har sett var ca 
150 000kr. Nu slog vi ett rekord som var närmare en halv miljon kronor. Går att 
läsa i årsbudgeten. Dock visa det sig att våran bensintank är för liten då tankbilen 
fick komma varannan dag, då det var som värst. Tacksamt så fixade Macken I 
Smedjebacken så vi slapp transportkostnaderna. Gunnar Persson kollar upp om 
vi kan få fatt i begagnade tankar som vi kan byta ut med större volym. 
Vi fick ett avhopp av 2 hamnkaptener under sommaren men det löste sig med att 
Mikael Hedberg och Sven Gustafsson hoppade in. Sven & Monica är enormt 
viktiga då dom löser våra matproblem under arbetsdagarna. Det tackar vi mycket 
för. 
 Den 7 Maj ordnades en Klubbfest med dans i gamla hotellet. Det blev en lyckad 
fest då strax över 100st deltog.  
Under senhösten blev det grävningar utanför riksbryggan då markägaren Ovako 
var tvingade att sanera gammalt sågspån i marken sedan dom hade en såg på 
området. Men det ska vara klart och återställt.  Dagarna före tog kommunen ner 
tre gamla Alträd som grenarna började brista på. Så nu finns det ingen risk för 
gående och båtar där.  
 
 

Verksamhetsberättelse hamnen Söderbärke 2018: 
Hamnkapten: Lars Håkan Eriksson 
 
Våren präglades av färdigställande av kajen.  
3 arbetsdagar genomfördes med god uppslutning av medlemmar.  
Vårens arbetsdagar upptogs mest av kajarbete då även en elstolpe installerades.  
I slutet av juli hade vi en träbåt som sjönk vid sin plats vid bommarna p.g.a att 
länspumparna blev utan ström.  



För säkerhets skull kallade hamnkaptenen ut räddningstjänsten för att syna av att 
inga oljeutsläpp gjorts i hamnen. Efter tidskrävande bärgning kom båten till sist in 
till land och kunde länspumpas. Ingen åtgärd behövdes av räddningstjänsten.  
 
I övrigt har säsongen bestått av sedvanligt underhåll och renhållning. 
Hamnkaptenen tackar för det gångna året.  
 

 
Verksamhetsberättelse Poker Run 2018: 
Ansvarig: Mikael Hedberg 
 
Året 2018 har varit ett bra år för Smedjebackens PokerRun då vi har fått stor 
uppmärksamhet ute i värden.  
 
Vi bjöd in USAs största båttidning ”Speed On The Water”. Matt Trulio som 
representerade dessa skriver även för Boats.com och OffshoreOnly.com.  
Matt Trulio började skriva för tidningen Powerboat Magazin 1994 och anses som en 
av dom största reportrarna inom båtvärlden när det gäller motorbåtar. Han var 
enormt imponerad av det vi har åstadkommit här i Smedjebacken båtklubb.  
Det han gillade var att alla som deltog i PokerRun är lika mycket värda oavsett båt 
man har och att det är som en enda stor familj med gemenskapen runt båtlivet.  
Jag frågade honom när vi stod i båten i Smedjebacken efter PokerRun vad han 
tyckte. Han tittade sig omkring och sa: ” Allt är perfekt människorna, vattnet, vädret, 
dom gröna skogarna, Ja allt är verkligen helt perfekt”  
I inbjudan som skickades till honom meddelades att han skulle få uppleva två 
PokerRun här i Dalarna på 10 dagar.  Så han var med och åkte i Mikael Hedbergs 
båt i Falun och i Smedjebacken åkte han i lite olika båtar under fredagen och 
lördagen. Så Smedjebackens Båtklubb har bidragit starkt till att Smedjebacken och 
Dalarna på kartan i USA. 
 
Under PokerRun fick vi även besök av Team Korsika från Kungsgården. Och under 
tiden som PokerRun-båtarna var borta gladde de publiken med lite 
uppvisningskörning med sina Skiboats. Vi hoppas inför året på att de kommer tillbaka 
för en lite mer organiserad uppvisning 
 
 
Det var även en till besökare från USA här och åkte med i en deltagarbåt. ”Brune 
Kring” som är bördig från Stockholm men numer bor i USA sedan -70 talet. Även han 
var imponerad av vad vi har åstadkommit. Sen har vi en Holländare som kom för 
andra året i rad.  
Vi fick en del förfrågningar vad det kostar att deltaga i vårat PokerRun från utlandet, 
så vi får se om det blir fler utländska gäster till 2019. 
 
I våras köpte vi in ett Partytält som vi använder under vårat PokerRun då 
kostnaderna börjar bli för dyra med att hyra in dessa stora tält. Det rymmer 280st 
sittande. Eller blandat stående sittande 450st. Det är ett brandklassat tält i 10 
sektioner och totalt 9 x 30m 270kvm. Så krögarna får hyra det av PokerRun. Hyrs 
även ut till andra aktörer på förfrågan. 
 



En del sponsorer har fallit bort och några nya har kommit. Det som är roligt är att 
försäkringsbolaget Atlantica hörde av sig och ville vara med och sponsra. Vi har även 
haft kontakt med Mercury som visat intresse. Så väldigt viktigt att besöka PokerRuns 
hemsida (www.pokerrun.nu) och titta vilka som är med och sponsrar, så tänk på det 
när ni gör era inköp, eller besöker dom. Dom uppskattar att få ett tack även från 
medlemmar som får del av kakan som dom bidrar med. 
Det var ett 60-tal båtar som var anmälda till PokerRun 2018. Så vi får hoppas att 
intresset fortsätter för Smedjebackens PokerRun och att vi kan utveckla oss. 

 
Veteransektionens verksamhetsberättelse 2018: 
Ansvarig: Lennart Silfverin 
 
Modell Ä sektionen har under året genomfört den traditionella ”uppvisningen” av 
äldre båtar och motorer. 11 ekipage med Archimedes B.22 deltog.  
Ny för året var Niklas Karlsson som har en Speedy med en B.22:a på aktern. I den 
mindre klassen upp till 4 hk, deltog 4 ekipage. 
Nytt för i år var att Mats från Ludvika deltog i en särskild uppvisning med sin unika 
Evinrude från början av 1900-talet. Ett mycket uppskattat inslag. 
 
Publiktillströmningen var bra vid uppvisningen ett 80-tal personer kom till Torrboviken 
för att titta på uppvisningen. 
Under året har vi även haft träffar och pratat ”trimning” och verksamhet. 
 

Svinö verksamhetsberättelse 2018: 
 
Till klubbhuset på Svinö köptes under våren 2018 en ny spis och ett 
nytt kylskåp. 
 
Under sensommaren/hösten började det byggas en ny badbrygga. 
 

 

 
Slutord 
 
Styrelsen tackar för allt ideellt arbete som klubbens medlemmar utfört under det 
gångna  
verksamhetsåret. Mycket återstår att göra, men vi är övertygade om att våra 
medlemmar får ett gott utbyte av sitt medlemskap och att vi kunnat visa att vi är 
en betydande kraft för utveckling av Smedjebackens kommun. 
 
//Styrelsen 
 


