
Verksamhetsberättelse ASMK 2015 

Kära vänner. 

Säsongen 2015 präglades av varierande väder, med mycket blåst, det har varit 

en riktig segelsommar. 

Nya båtar köptes in till Jollesektionen, två stycken C55 som används flitigt över 

hela säsongen.  

Vi fick även tag i bra och billiga bryggor så vi gjorde iordning en egen plats till 
Jolleseglarna att vara på, det vart jättefint. 

 

 

Sommarfesten inleddes med den nylanserade ” bryggkampen”  

Tips promenad över alla bryggor med extra poäng per antal deltagare/brygga 
lockade många ur båtarna, barnen hade trampbåtsrace och plockade hem 
poäng till sina respektive bryggor. A- Bryggan gick segrande ur kampen 2015 
och fick med sig en vandringspokal.  

Grillarna tändes framåt kvällen och vi hann precis avnjuta vår mat i solsken 
innan himlen öppnade sig och vi fick göra en på båt-språk kallad kalsongflykt- 
tält, band, bord & stolar flyttades snabbt in i klubbstugan, men båtfolk är vi 
vana vid tvära kast, alla hjälptes åt och trots vädret så var humöret på topp. Det 
tjoades & dansades långt in på natta. 

 



Skepp & Hoj piratseglarskola & seglarskola, närmare 50 barn & ungdomar 

lärde sig om, båt, vind, segling och kamratskap i sommar. 

 

 

 

Kräftskivan i klubbhuset i september slog rekord i antalet deltagande och vi var 

nära 100 personer i klubbstugan som åt gott, sjöng snapsvisor och dansade. 

 

 

Nya klubbvimplar togs fram. 

 

 

 



Onsdagsseglingar har vi genomfört totalt åtta stycken vi har även deltagit i 

Festivalseglingen, Stora röknen runt samt Alsen Race. 

 

 

Vättern kors & tvärs lockade 32 båtar med besättning varav åtta var från vår 

hemmahamn! 

Fototävlingen avgjordes och den vinnande bilden får avsluta vår 

verksamhetsberättelse 2015 då den säger endel om säsongen. 

Vacker, värmande brasa på en ö någonstans i Sverige.  

Grattis Ingela Welin  
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Årets båtklubb 2015! 

 Den 6 februari tog stolta representanter för ASMK emot priset på 
Båtmässan i Göteborg. 

 

 

 
http://www.batliv.se/2016/02/03/askersunds-segel-motorbatsklubb-arets-batklubb-2015/ 

 



 

Styrelsen har haft 9 protokollförda möten, utöver dessa möten har man 

kommunicerat via telefon och e-mail. 
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