
– stärker lusten för färder till sjöss

Svenska Kryssarklubben 
För dig som vill få  
ut mer av ditt båtliv!



Våra över 
40 000 medlemmar 

gör oss till världens största 
båtklubb med individuellt 

medlemskap.

450 funktionärer arbetar 
ideellt för att förbättra 
medlemmarnas båtliv.

Kunskap
Vi delar med oss av vår erfarenhet. Svenska Kryssarklubbens kretsar har ett stort utbud av utbild-
ningar och seminarier i ämnen som säkerhet, sjukvård, navigation, motor- och båtteknik, radar, 
VHF, segelreparationer och trimning. Åtta nämnder (Båttekniska, Eskader, Hamn- och Farled, 
Infonämnden, Miljönämnden, Qvinna Ombord, Program- och utbildning och 24-timmars) arbetar 
med att utveckla verksamheten inom olika områden.

Våra seglarskolor har tillgång till tre segel skutor, kölbåtar samt jollar, och erbjuder kurser för alla 
åldrar. Många ungdomar har fått sin grundläggande båtutbildning på ett av Kryssarklubbens 
sommarläger.

Kryssarklubbens 24-timmarsseglingar ger dig en möjlighet att testa vad båt och besättning kan 
prestera under lite tuff are förhållanden än vanligt.

I Svenska Kryssarklubben använder vi vår samlade kompetens när vi väcker opinion och påverkar 
politiska beslut i viktiga frågor för båtlivet. Vi engagerar oss bland annat i debatten om båtbotten-
rengöring, måla mindre, skrotning och återvinning av gamla båtar, förhindra nedläggning av 
fritidsbåtfarleder, infrastruktur för toatömning. Genom samtal och möten skaff ar vi oss en uppfatt-
ning om medlemmarnas åsikter i aktuella frågor.

Kryssarklubben är remiss instans i båtfrågor och är representerad i olika bety delsefulla organ, till 
exem pel Sjösportens samarbet s delegation, Svenskt Friluft sliv, Båtmiljörådet, Sjö säkerhetsrådet och 
Baltic Sea Cruising Network, ett nätverk av systerorganisationer från 10 länder.
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Trygghet
Svenska Kryssarklubben arbetar för att underlätta ditt liv till sjöss, till exempel genom förtöjnings-
hjälp i naturhamnar. Mängder av berg  öglor och bojar underhålls och kompletteras av oss. Vi 
beskriver farleder och sätter upp sjömärken. I våra uthamnar kan du vila ut och umgås med andra 
klubbmedlemmar.

Vi kan hjälpa dig med mängder av information om natur hamnar, gästhamnar och farleder. Dessut-
om hittar du fakta- och utbildningsmaterial om båtar och båtliv.

Funderar du på att göra en långsegling, kanske utomlands? Följ med en av Kryssarklubbens eska-
derseglingar som leds av erfarna eskaderledare med vana från tidigare resor. Våra eskaderledare, 
utlandsombud och medelhavsseglare kan ge råd.

På webbsidan fi nns Useful information från 10 länder och närmare 
100 artiklar med praktiska tips och råd vid längre färder utomlands.

Erfarenhet
En viktig grund för vår kompetens och seriositet i dag är den 
omfattande erfarenhet vi har eft er 90 års verksamhet.

I början av förra seklet var det svårt att vara seglare. Sjökorten var 
ofullständiga, de fritidsbåtar som byggdes var gjorda för kappsegling. 
Svenska Kryssarklubben grundades 1923 för att inspirera och väcka 
lusten för färder till sjöss och främja möjligheterna för sådana färder.

En av Kryssarklubbens första uppgift er var att genom konstruktions-
tävlingar ta fram säkra långfärdsbåtar. En annan var att göra hamn-
skisser. Åke Améen är legendarisk, han ägnade mycket tid åt att loda 
hamnar och rita kartor och därigenom göra skärgården tillgänglig 
för fl era. Hans arbete har inspirerat till dagens hamnbeskrivningar.

Gemenskap
En viktig del av båtlivet är gemen skap, lo ka la aktiviteter och samlingsplat ser. 
Svenska Kryssarklubbens medlemmar har slagit sig samman i loka la kretsar och intresseområden 
som arran gerar bland annat kurser, eskad rar, studiebesök och före drag. De fl esta kretsar driver en 
uthamn. Mer information om krets arnas verksamhet hittar du på www.sxk.se

u Blekingekretsen

u Bottenvikskretsen

u Bottenhavskretsen

u Dackekretsen

u Eggegrundskretsen

u Medelhavsseglarna

u S:t Annakretsen

u Stockholmskretsen

u Sörmlandskretsen

u Uppsalakretsen

u Vänerkretsen

u Väster Mälarkretsen

u Västkustkretsen

u Öresundskretsen



Medlemsförmåner
u Tidningen På Kryss, 9 nummer per år

u Är du med i en krets får du kretstidningen tre till fyra gånger per år och kan delta i bland 
annat utbildning, seminarier och eskadrar

u  Registrera din båt så får du bojflagga och tillgång till Kryssarklubbens över 200 blå bojar runt 
kusten och Gästhamnsguiden hemskickad i brevlådan

u Årsbok med spännande reseberättelser, hamn- och farledsbeskrivningar eller annan praktisk 
information

u Tillgång till medlemsvaror via kanslierna, kretsar och webbutiken. Här finner du guideböcker, 
hamn- och farledsböcker, köpekontrakt och andra praktiska nyttigheter 

u Kostnadsfri båtteknisk och båtjuridisk rådgivning via vår webbplats

u Förmånlig båtförsäkring hos båtorganisationernas eget försäkrings bolag, Svenska Sjö

u Vi utfärdar internationella certifikat för din båt till medlemspris

u Du får medlemsförmåner i hamnar, butiker och vid resor

Svenska Kryssarklubben, Box 1189, 131 27 Nacka Strand
Besöksadress: Augustendalsvägen 54 

Tel: 08-448 28 80, Fax: 08-448 28 89, info@sxk.se

Stockholmskretsen, Box 1158, 131 26 Nacka Strand  
Tel: 08-716 22 50, stockholmkretsen@sxk.se

Västkustkretsen, Talattagatan 24, 426 76 Västra Frölunda,  
Tel: 031-69 00 69, vastkustkretsen@sxk.se

I den här foldern har vi gett en kort presentation av Svenska Kryssarklubben. Har den 
väckt din nyfikenhet? Fortsätt då på vår webbplats. Där kan du hitta fördjupad informa-
tion om Svenska Kryssarklubben, klicka vidare till de lokala kretsarna, registrera dig 
som medlem, hand la i butiken och mycket annat. Välkommen!

www.sxk.se


