
__________________________________________________________________________________ 
 
Besöksadress                                                                 Info/kontakt 
Smedjebackens Båtklubb                                                                   www.smedjebackensbatklubb.se  
Kyrkogatan 16           Mobilnr till klubben, 070-240 60 57  

777 30 Smedjebacken 
1 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Å R  2020 

Smedjebackens Båtklubb 



__________________________________________________________________________________ 
 
Besöksadress                                                                 Info/kontakt 
Smedjebackens Båtklubb                                                                   www.smedjebackensbatklubb.se  
Kyrkogatan 16           Mobilnr till klubben, 070-240 60 57  

777 30 Smedjebacken 
2 

 

 

Ny lastmaskin 
 

I och med behovet av att kunna hantera de alltmer tunga arbetena, med vagnar, bryggor, 

sjösättningar och upptagningar av båtar m.m. har ökat och därmed kostnaderna för inhyrd 

utrustning har vi investerat i en lastmaskin, den kan även användas för snöröjning m.m. 

Lyftkapaciteten är 2000 kg 
 

Kostnad för medlem som behöver hjälp med  

sjösättning/upptagning och transport inom  

hamnområdet är högst 500 kr per tillfälle. 

Ansvarig kommande helger, se nedan. 
 

Personer med förarutbildning på hamnområdet; 

Anders Behm  (070-863 81 55)  V. 18 

Mikael Hedberg  (070-633 34 29)  V. 19 

Jan-Olov Nyvall  (070-338 57 65)  V. 20 

Joakim Ryyti  (070-721 00 13)  V. 21 

Bo Tiger  (073-039 97 05)  V. 22 

 

Hej, och välkomna till ett nytt år i Smedjebackens Båtklubb! 
 

Vi går mot en ny säsong och en, förhoppningsvis, varm och solig sommar utan Corona-basilusker. 

Vi tänkte testa detta alternativ, istället för det sedvanliga utskicket, i ett lite mer läsvänligt format. 

Smedjebackens kommun hjälper oss med tryckeriet och distributionen till över 600 medlemmar, 

vi hoppas att ni ska gilla formatet. 

Det har hänt och händer mycket i klubben.  
 

Nyligen utfört: 

- Nytt system med säkerhetsnycklar 

- Nya bevakningskameror 

- Inköp av lastmaskin (se vidare) 

Pågående: 

- Tillverkning av bryggor 

- Uppgradering av eldistributionen 

På gång: 

- Start av kaféverksamhet i Smedjebackens hamn 

- Ny bensin- och dieseltank till tankstationen 

- Uppställningsplats för husbilar i Söderbärke hamn samt indragning av fiber och elstolpar 
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  Mathilda Wiberg                                    Hillmer Wiberg 

 

SSRS i Barken 

Sedan 2017 finns Sjöräddningssällskapets station nr 70 Siljan/Barken med en avdelning i Barken.  

Vi jobbar helt ideellt och verksamheten finansieras med medlemsavgifter donationer och 

testamenten. I år har vi fått en ny lokal i gamla hamnkontoret som blir vårt  

avdelningskontor och förråd. Båten också fått en ny plats på Yamaha bryggan.  

Vi bistår räddningstjänsten vid nödlägen till sjöss och är du medlem rycker  

vi ut kostnadsfritt och hjälper till även i förebyggande syfte. 

Det kan vara en tamp i propellern eller en motor som går dåligt.  

Vår båt är trailerbar så vi rycker även ut i närliggande sjöar om det behövs. 

Ett medlemskap kostar 800kr per år. 500kr för ungdomar och pensionärer.  

Medlemskapet gäller för hela familjen, oavsett vilken båt man är på. 

Behöver du assistans ring: 0200-29 00 90 Säg att det rör station Siljan/Runn  

Är läget akut ring alltid: 112 

 

Tävlingssektionen 
 

Vilken säsong våra tävlande fick 2019; 

1 VM guld i 3-J 

1 EM guld GT15 

2 SM guld 3-J & GT15 

Silver i VM 3-J 

Silver i NM GT15 

Silver i SM GT15 

 

Vi säger GRATTIS till; 
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Sommarprogram 2020 
 

Arbetsdagar, 9/5, 23/5 och 19/9 
(De aviserade arbetsdagarna i maj är inställda – se information på hemsidan) 

Vi kör igång 09.00 och avslutar 15.00. Lunchstopp med lättare förtäring. 

Depositionsavgiften (500 kr) återbetalas efter genomförd arbetsdag. 
 

Poker Run, den 15/8 
Start 11.00, målgång ca 16.00 

(Mer information på, www.pokerrun.nu/index.html) 
 

Strömsholms kanal firar 225-år, den 10-11/7  
(se kommande program) 
 

Ångans dag, den 11/7 
 

Söderbärke Möljan, den 13-19/7 
 

Augustifesten, den 7-16/8  
(se kommande program) 
 

(Med reservation för myndighetsrestriktioner angående spridning av Covid-19) 

 

Ordföranden har ordet 
 
Välkomna till en ny härlig båtsäsong!  
 

Detta utskick är ett nytt forum för att informera dig som medlem 
om vad som görs i klubben. Vi planerar att ha två utskick per 
säsong, ett nu på våren och ett inför hösten. 
Som ni kan läsa så är det ett aktivt arbete som utförs i klubben av 
många ideella krafter! 

 

Våra hamnar är en viktig mötesplats för såväl innevånare som för våra besökare.  
På tal om besökare så vill jag understryka hur viktiga våra husbilsgäster är för vår hamn, 
både när det gäller liv och rörelse (de håller lite koll på våra båtar) och inte minst ekonomiskt 
för klubben.  
Jag vill också passa på att uppmana dig till att ge klubben en hjälpande hand för att göra vår 
båtklubb ännu bättre! Det finns alltid behov av arbetskraft i våra hamnar eller på 
klubbholmen. Kanske vill du hjälpa till med den planerade kaféverksamheten?  
Har du frågor, synpunkter eller bra idéer!? Kontakta någon i styrelsen eller någon av våra 
hamnkaptener. 
Kontaktuppgifter hittar du på vår hemsida, www.smedjebackensbatklubb.se 
 

Hälsningar från Styrelsen i Smedjebacken Båtklubb 

/ Anders Behm 

http://www.smedjebackensbatklubb.se/

