
 

 

 

 

Svenska Kryssarklubben är för dig som älskar båt, hav och skärgård för segel eller motor.  

Vi erbjuder våra medlemmar hamn- och farledsbeskrivningar, klubbflaggor, profilkläder,  

köp- och hyreskontrakt för båt, rabatt hos en mängd olika företag, rabatt på kurser och 

utbildningar. 

Syftet med föreningen är att stärka hågen för turist och långfärder till sjöss. I modernt språk-

bruk så vill vi inspirera till ett aktivt båtliv, ökad gemenskap och dela erfarenheter för ett 

säkrare båtliv. 

Därför erbjuder vi kurser, seglarläger, seglarskola och 24-timmarsseglingar för såväl unga 

som vuxna. Vill du göra en långresa i främmande vatten får du gemenskap och trygghet 

genom att delta i någon av våra eskaderseglingar. Om du hellre vill färdas på egen hand kan 

du få hjälp av klubbens över 50 utlandsombud. 

Svenska Kryssarklubbens medlemmar har slagit sig samman i lokala kretsar och intresse-

områden som arrangerar bland annat kurser, eskadrar, studiebesök och föredrag. Våra 500 

funktionärer längs de svenska kusterna tar fram hamn- och farledsinformation, gör kart-

skisser, lägger ut bojar, monterar bergöglor, underhåller kummel och enslinjer för att ge dig 

säker navigering och en trygg förtöjning. Kryssarklubbens nio uthamnar är välbesökta 

mötesplatser för medlemmar från både när och fjärran. 

Vi värnar om våra hav och sjöar och gör vårt bästa så att nästa generation också kan 

uppleva vad vi får uppleva. Genom vår samlade kompetens väcker Svenska Kryssarklubben 

opinion och påverkar politiska beslut i frågor som är viktiga för båtlivet. På senare år har vi 

engagerat oss i debatten om bottenfärger, toalettavfall, väderprognoser, obligatoriskt 

förarbevis, utprickning av farleder, alkohollagstiftning m.m. Vilka frågor vi kommer att ta itu 

med beror på vad Du tycker är viktigt! 

Mer information om Kryssarklubben och hur du blir medlem finns på www.sxk.se eller ring 

oss så berättar vi mer, 08-448 28 80. 
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