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Hej, och välkomna till utskick nr 6 från Smedjebackens Båtklubb! 
 

Vi är glada att kunna fortsätta med utskicket i detta format, och vi tackar Smedjebackens 

kommun som hjälper oss med distributionen till över 600 medlemmar. 

 

Hänt och händer 
 

Nyligen utfört: 

- Utökat antal elstolpar vid ställplatser 

- Rengöring av bryggor 

- Nya bryggor, för utplacering 2023 

- Montering av smidesstaket vid Café Fyren 

- Ny vajer till spelet samt genomgången service 

- Nytt lager grus på hamnplanen 

Pågående: 

- Ny parkering vid hamnen i Smedjebacken 

- Färdigställande av ställplatser i Söderbärke hamn 

- Översyn säkerhet 

På gång: 

- Gång- och cykelväg på hamnplan 

- Utredning angående byggande av spolplatta 

 

 

Verksamhet 
 

Båt året 2022 har varit intensivt för oss i båtklubben!  

90 års-jubileum med medlemsevenemang, familjedagar och monter på Jakt & Fiska mässan. 

Investeringar och förbättringar i hamnarna. 
 

Evenemanget, Poker Run - i regi av Mikael Hedberg – är en stor folkfest som inbringar en hel del 

pengar till klubben. Bra försäljning i caféet, arrendeavgift, hyra från knallarna mm. 

Uppskattningsvis ett netto till klubben på ca 25.000 kr. 
 

Nordiska Mästerskapet med VM deltävling i regi av Kungliga motorbåtsklubben, där vi är 

medarrangörer. Även detta evenemang inbringade ca 25.000 kr till klubben. 
 

Det bryggprojekt som klubben driver tillsammans med Smedjebackens kommun har blivit mycket 

uppskattat. Idag finns ett tiotal bryggor utlagda i Barken på attraktiva plaster. Vi har under året 

byggt 7 nya bryggor där tre bryggor finns i Söderbärke hamn och resterande fyra bryggor ska 

läggas ut på olika platser i Barken till våren. (tipsa oss gärna om bra platser) 
 

Två medlemsmöten har genomförts under hösten. Ett i Söderbärke och ett i Smedjebacken. 

Tyvärr kan vi konstatera att intresset varit svalt från Er medlemmar, speciellt i Söderbärke där 

endast fyra medlemmar kom till mötet. Förhoppningsvis är det ett tecken på att man som 

medlem känner sig informerad och är nöjd!?  
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Tävlingar 
 

För andra året i rad var vi medarrangörer till Kungliga MK då Nordiska 

mästerskapen samt VM för racerbåtar avgjordes med stora framgångar  

för klubbens ”egna” tävlande – Mathilda, Hilmer och Anton.  

Mathilda tog ett VM-brons och Hilmer vann NM – fantastiskt! 

En eloge även till våran ”prova på-kille” Albin Ryyti som deltog i den  

yngsta klassen (GT 10) med bravur. 

Vi tackar alla som hjälpte till att genomföra detta evenemang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Även de ”något” äldre båtarna har haft sina årliga tävlingar i  

klassen Modell Ä som kördes i Torrbo-viken med varierande  

framgångar, - här gäller det att ha ett bra service-team. 

Då Smedjebackens Båtklubbs tävlingsverksamhet firar 90 år 2023 

planerar vi att utföra en större modell Ä-tävling i hamnområdet 

med runt i kring-aktiviteter för medlemmar och allmänhet. 

 

Mathilda och Hilmer Wiberg 

 

”Bruksanvisningar” för dig som medlem 
 

- Båtplatser; Söker du båtplats eller vill ändra båtplats? fyll i formuläret på   hemsidan med de 

uppgifter som efterfrågas. 

- Nycklar; Vill du ha nyckel eller har frågor kring nycklar så fyller du i ditt ärende på formuläret på 

hemsidan. Kom ihåg att byta batteri i nyckeln samt uppdatera nyckeln. Instruktion för 

batteribyte finns på hemsidan.  

- Trailerplats; betala avgiften så får du en nummerbricka som skall fästas synligt på trailern. 

- Dispenser; Kan du av någon anledning inte sjösätta till våren? Man kan max få dispens två år, 

sedan måste båten bort från uppställningsplatsen. 

- Sjöbod; Sjöbodar finns lediga att hyra, anmäl ditt intresse på hemsidan. 

- Parkering av bilar; Till våren/sommaren kommer vi att ha ”nya” parkeringen klar. Ni parkerar 

då på anvisad plats (skyltar kommer att finnas) och ingen annanstans. I och urlastning får 

naturligtvis ske på hamnplan men ingen parkering. 

- Bockar/Trailer; OBS! att alla trailers som står på hamnplan skall enligt årsmötesbeslut (för två 

år sedan) kunna flyttas! Dvs du måste ha en trailer med hjul. 

- Frågor eller synpunkter; har du idéer eller förbättringsförslag? Maila då till styrelsen på  

info@smedjebackensbatklubb.se så återkopplar vi till dig. 
 

Följ dessa bruksanvisningar så underlättar du enormt för våra ideella funktionärer! 

 

____________ 
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Sommarbilder 
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Ordföranden har ordet 
Ännu en härlig båtsäsong går mot sitt slut och vi kan snart lägga 
ett intensivt båt-år till handlingarna, för 90:e gången!  
Helt fantastiskt att vår klubb funnits i 90 år och still going strong!  
Det är ett stort ansvar vi har tillsammans att förvalta och utveckla 
klubben.  
Ni medlemmar är såklart viktigast för att så ska ske, vi i styrelsen 
ställer till dig som medlem följande frågor; 
- Vilka är de fem bästa sakerna med SBK?  
- Vilka är de fem viktigaste sakerna att förbättra i SBK? 

På hemsidan hittar du en enkät där du anonymt kan ge oss dina synpunkter.  
Svaren kommer att ge oss i styrelsen ett bra underlag när vi ska besluta om olika frågor inför 
säsongen 2023, ta chansen att ge oss dina synpunkter! 
 

Till sist en uppmaning/vädjan till dig som medlem…. Vi behöver bli flera som engagerar oss i 
klubbens arbete. Vi saknar funktionärer på lite olika poster. 
Hör av dig till mig så berättar jag gärna vad du kan hjälpa till med!  
Vill också passa på att tacka mina kollegor i styrelsen samt valda funktionärer för ett bra och 
engagerat arbete under 2022.  
Stort tack till Er medlemmar som slutit upp på våra arbetsdagar och gjort många fina insatser! 
 

Kontaktuppgifter mm. till oss hittar du på vår hemsida, www.smedjebackensbatklubb.se 
 

Önskar Er alla en härlig höst med gott om tid till att planera sommarens båtturer! 

/ Lennart Silfverin 

http://www.smedjebackensbatklubb.se/

