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

777 30 Smedjebacken  www.facebook.com/SmedjebackensBK 
1 

 

 
 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÅR  2022 

Smedjebackens Båtklubb 



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

777 30 Smedjebacken  www.facebook.com/SmedjebackensBK 
2 

 

 

Hej, och välkomna till utskick nr 5 från Smedjebackens Båtklubb! 
 

Kanske är vi snart förskonade från den efterhängsna Covid-19 så att vi kan träffas i våra hamnar 

och på vår klubb-holme utan att oroas för sjukdomar. 

Och vi ser fram emot Kungliga motorklubbens återkomst med mästerskapstävlingar för 

racerbåtar, där även klubbens egna framgångsrika ungdomar deltar. 
 

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. 

 

______________ 

Verksamhet 
 

Med anledning av att omfattningen av det ideella arbetet ökar så har styrelsen tagit beslut om 

vissa förändringar/förenklingar i rutinerna inom Båtklubben. 
 

Söker du båtplats eller vill du ändra något med din båtplats? 

All kommunikation med vår båtplatsansvarige skall ske via mail. På Båtklubbens hemsida hittar du 

formulär där du fyller i ditt ärende och skickar det till den ansvarige. 

Söker du Nyckel eller har du tappat bort nyckeln? 

Som medlem ansvarar du för din egen nyckel! Anmäl ditt ärende i formuläret på hemsidan så 

kontaktas du av nyckelansvarig. 

Sjösättning och upptagning av båtar! 

Under 2022 kommer vi att ha två datum för sjösättning och upptagning av båtar. Vid dessa 

datum, som kommer att anslås på Facebook, hemsida, caféet och via sms. kommer Båtklubben 

att tillhandahålla lastmaskin och utbildad förare kostnadsfritt. Naturligtvis kommer du att kunna 

sjösätta/ta upp din båt vid andra datum men då kostar det 400 kr om du vill anlita klubbens 

lastmaskin och förare. Ansvaret om gällande försäkring och funktionell trailer ligger på respektive 

båtägare. 

 

Hänt och händer 
 

Nyligen utfört: 

- Hamnkontoret inflyttat i tid. café Ankaret vid Kyrkogatan 

- Uppgradering nätverk och bevakning 

- Gärdesgård vid nya bränsletanken 

Pågående: 

- Färdigställande av ställplatser mm. vid hamnen i Söderbärke 

- Utplacering och tillverkning av nya bryggor (löpande) 

- Utbyggnad av elstolpar för bryggor och ställplatser 

- Ny parkering vid hamnen i Smedjebacken 

- Översyn avseende säkerhetkrav 

- Div. förbättringar på Svinö 

På gång: 

- Uppförande av förrådsbyggnad 

- Gång- och cykelväg på hamnplan 

- Utredning angående byggande av spolplatta 
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Tävlingar 
 

Redan 1935 så kördes den första organiserade båttävlingen 

på Barken! Storhetstiden var nog ändå på 60 och 70-talen.  

Ove Forsman blev världsmästare 1977 i 250cc klassen.  

På det lokala planet dominerade Arne Melin många av racen.  

Numera körs Modell Ä varje år (om motorerna startar) en  

uppvisning av gamla utombordare och tidsenliga båtmodeller.  

 

Nu kan vi med glädje konstatera att ungdomsverksamheten och båtracingen tagit ny fart i 

klubben. Syskonen Wiberg som tävlar i klasserna GT 30 samt F4 representerar Smedjebackens 

Båtklubb. Även Anton Modin tävlar för vår klubb. 

Under 2022 så planerar vi en prova på dag för ungdomar. Man kommer också att få testa att 

köra en GT 15 båt under överinseende av Wibergs syskonen. 

Den 27-28 augusti så körs Nordiskt mästerskap i vår 

hamn med deltagare från hela norden samt Lettland 

och Litauen. Man kommer att tävla i klasserna GT 10, 

GT 15 och GT 30 samt F4.  

Vi hoppas på ett lika bra evenemang som ifjol och 

välkomnar dig som medlem att hjälpa till som 

funktionär under tävlingsdagarna.  

 

 

 

 

 

 

”Nya Hamnkontoret” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Båtklubben hyr sedan årsskiftet ”Julles kiosk” (Tid. café Ankaret) 

Lokalen kommer att dels användas till kontor/arbetsplatser för våra funktionärer och styrelse, 

samt att finnas tillgänglig som mötesplats för Er medlemmar.  

Styrelsen planerar att bemanna hamnkontoret vissa tider under säsongen för att du som 

medlem ska kunna uträtta ärenden, ställa frågor, komma med förslag till styrelsen.  

Öppettiderna kommer att anslås i hamnen, på Facebook och på hemsidan.  

Som medlem kommer du även att kunna ”hyra” lokalen för olika evenemang, såsom 

födelsedagsfester m.m. 

 

_____________ 
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90-års jubileum 
 

 

 

 

 

 

 

 

Klubben firar 90-år i år! 

Du som medlem är inbjuden till Söderbärke Folkets Park den 22 Juli (exakt den dag klubben 

bildades 1932) för att fira detta jubileum.  

Vi umgås och äter lite mat, medlemmar med respektive, - vi börjar kl. 19.00. 

Efter kl. 21.00 bjuds allmänheten in att fira med oss! Inträde 90 kr.  

Dans till Reminders i rotundan. Parkföreningen har serveringen öppen hela kvällen. VÄLKOMNA! 

 

 

 

 

 

 
 

Ordföranden har ordet 
 

90 år vid rodret! 

Nja… inte riktigt men vid senaste årsmötet valdes jag till ordförande 

för Smedjebackens Båtklubb, ett mycket hedrande uppdrag!  
 

Smedjebackens Båtklubb har en lång tradition, inte bara för 

båtintresserade utan även för invånarna i Smedjebacken samt 

besökande gäster. Klubben har över 600 medlemmar och är 

därmed en av Smedjebackens största föreningar.  

Ett stort ansvar vilar, inte bara på mig som ordförande och styrelsen utan, även på dig som 

medlem att i en positiv anda föra klubben vidare och utveckla verksamheten.  

Vår ambition är att fortsätta att göra båtlivet tillgängligt för så många som möjligt och vi har 

medvetet arbetat med att skapa verksamheter som genererar inkomster till klubben.  

Café-verksamheten med ställplatser för husbilar, minigolfbanan och turistinformationen 

genererar ca 300.000 kr i intäkt till klubben, pengar som gör att klubben kan investera i 

anläggningar som tankstation, kamerasystem, nyckelsystem, nya bryggor m.m.  

Dessutom har styrelsen inte behövt höja medlems- eller båtplatsavgifter på flera år, till nytta 

för såväl tidigare medlemmar som nya. 

Väl mött till ett härligt båt-år 2022!  
 

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

Hälsningar från Styrelsen i Smedjebackens Båtklubb 

/ Lennart Silfverin 

http://www.smedjebackensbatklubb.se/

