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Dags att välja Årets Båtklubb 2014
Ludvika Motorbåtsklubb blev Årets Båtklubb 2014. Nu är det dags att utse en ny populär båtklubb.
DET VAR EN värdig vinnare som
mottog priset för Årets Båtklubb
på Båtmässan i Göteborg i februari i år. Priset delades ut till vinnaren – Ludvika Motorbåtsklubb
– på Båtmässan i Göteborg av
Bengt Gärde, ordförande i Svenska Båtunionen.
Priset är en sjömanskista
i allra högsta kvalitet laddad med
båtprylar till ett värde av cirka
125 000 kr.
Nu är det dags att utse ”Årets
Båtklubb 2014”. Tillsammans
med Båtlivs läsare vill vi hitta en
båtklubb som uppfyller tävlingens förutsättningar. De är ni läsare som bäst vet vad som händer i
klubbarna.
Den klubb som utses bör uppfylla detta:
”Utmärkelsen skall ges till
en klubb, ansluten till något av
Svenska Båtunionens båtförbund, som i sitt arbete har skapat
goda förutsättningar för gott
kamratskap, trivsam samvaro,
gott sjömanskap, sjösäkerhet och
förståelse för en god miljö hos
sina medlemmar.”

Ludvika Motorbåtsklubb framför klubbhuset med den fina kistan de fick i samband med Årets Båtklubb 2013.

Information om tävlingen
finns på hemsidan
www.AretsBatklubb.se
I juryn för Årets Båtklubb
finns Lars-Åke Redéen, Båtlivs

chefredaktör, Bengt Gärde,
SBU:s ordförande, Lars Afzelius,
ordförande i Båtlivs redaktionskommitté, Lasse Bengtsson,
senior editor Båtliv, Peter Karls-

son, Svenska Båtunionen, och
Bo Wernlundh, sponsoransvarig
Båtliv.
Omröstningen är öppen till
och med 9 januari 2015. ✪

Vem får Tummen Upp 2015?
Båtlivets finaste stipendium delas ut på Allt för sjön i mars 2015. Det är dags att
fundera på vem som ska få Tummen Upp 2015. Text: Båtlivs redaktion Foto: Roland Brinkberg
PER SAHLIN I Heleneborgs Båtklubb fick Tummen Upp 2014. På
fritiden är han en hårt engagerad
ungdomsledare i klubben.
Nu söker vi nästa vinnare av
Tummen Upp. Båtlivs läsare väljer och nominerar kandidaterna
till Tummen Upp, båtlivets mest
ansedda pris till den bästa kompisen i båtklubben där stipendiaten belönas med 15 000 kr.
Stipendiet delas ut i samarbete
med International Färg AB.
Skicka oss ett E-mail eller ett
brev med en text som beskriver
din kandidat och helst även bil-

der på personen. Ju noggrannare
nominering, desto större chans.
Vi söker en man eller kvinna
som har uträttat något särskilt
bra för sin båtklubb och sina båtkompisar. En riktigt bra kompis i
båtklubben.
Tummen Upp görs i samarbete med International Färg AB.
Vi behöver anmälningarna
senast 9 januari 2015.
Skicka dem med mail till:
TummenUpp@batliv.se
eller till: Tummen Upp,
Båtliv, Ö. Vittusgatan 36,
371 33 Karlskrona. ✪

Tummen Upp är ett samarbete mellan tidningen Båtliv och International Färg AB.
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Per Sahlin (t. h.) fick Tummen Upp 2014. T. v. Per Johnsson, International Färg AB.
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