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BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN FÖR VILKEN BIDRAG SÖKS

Svenska Kryssarklubben är en ideell förening grundad 1923, med 42 015
individuellt anslutna medlemmar (2017-08-15) varav ca 2500 st under 16 år och ca
4000 st ungdomar mellan 16-25 år.

Föreningen har också 460 funktionärer och 11 årsanställda. Föreningen är öppen
för alla och varje medlem har rösträtt från 16 års ålder. Styrelsen och kretsarna
styrs av demokratiskt och gemensamt utarbetade stadgar, riktlinjer och
verksamhetsplaner. Enskilda medlemmar kan påverka verksamheten genom att
delta i kretsarnas föreningsarbete, svara på medlemsenkäter och lämna in motioner
och delta på årsmötet eller rikta brev, mail och samtal till kansliet eller styrelsen.
Under verksamhetsåret 2018 fortsätter satsningarna på att genomföra aktiviteter
för unga. Bland annat har vi förstärkt satsningar för unga genom verksamhetsbidrag
från Svenskt Friluftsliv genom Kryssislägret och ungdomsprojektet PX samt
befälsutbildning till Seglarskolan så ungdomsverksamheten vid skutorna kan
utvecklas.

Verksamheten bedrivs inom riksföreningen, 14 kretsar, 9 nämnder, 1 seglarskola
och 2 seglarläger, 1 delägt bolag samt en mängd samarbetsorgan.

Kryssarklubben är till 100 % friluftsliv som värnar det enkla, naturnära och hållbara
friluftslivet varav följande inriktning är delar av denna huvudinriktning.
a) Hälsa och öka möjligheter utgör 25%.
b) Trygghet och säkerhet utgör 20%.
c) Miljöverksamhet utgör 5%.
d) Barn och Ungdomsverksamhet 20%.
e) Natur, Kultur o Allemansrätten 20%
f) Främja demokratisk föreningsverksamhet 10%

Föreningen skall verka för:
• ökat friluftsliv i form av färder till sjöss och främja möjligheterna för sådana
färder.



• vidgad kunskap om båtar, lämpade för turist- och långfärd,
• båtars vård och utrustning,
• främjande av sjömanskap,
• sjösäkerhet och navigationskunnande
• spridande av kännedom om farvatten och hamnar.

Kryssarklubben 2019
Under verksamhetsåret satsar vi på att utveckla den nya webben som togs i drift
maj 2018. Webben är nu plattformsoberoende och innehåller en mängd nya
söktjänster för att enklare kunna något av allt det material vi har på webben. Vi
satsar mer på kommunikationen via sociala medier, både för Kryssarklubben,
medlemstidningen På Kryss och ungdomsprojektet PX!

Vi fortsätter arbetet på unga och barn.
Vi fortsätter arbetet med barn och unga då det är i unga år som goda friluftsvanor
etableras. Här nedan beskriver vi den verksamhet som vi gör under det kommande
året.

1. På Kryss är medlemstidningen med ca 60 000 läsare. Vi arbetar ständigt med att
få fram artiklar skrivna av unga människor för unga läsare. Det arbetet fortsätter
under 2019.

2. Årsboken under 2019 handlar om Finska viken och Finlands inlands farleder via
Saimen. Årsböckerna är viktiga för att inspirera till friluftsliv till sjöss och på land.
2018 års bok Skepparens Handbok ska utvecklas vidare och erbjuds utan kostnad
till alla deltagare på Kryssarklubbens läger och seglarskolor.

3. Seglarskola och seglarläger
Kryssarklubbens ungdomsverksamhet engagerar ca hundrafemtio ungdomsledare
och ca 600 deltagare per år i kretsar, seglarskolan, seglarlägret och är en viktig och
väsentlig del av den totala verksamheten. En ungdomsverksamhet som skapar
lustfylld gemenskap kring sjölivet, som ger starka upplevelser av natur, spänning
och gemenskap, som utvecklar ett gott sjömanskap, väcker insikt och förståelse för
vikten av att visa hänsyn och tolerans.

• Kryssarklubbens Seglarskola utbildar årligen ca 300 ungdomar i segling,
sjömanskap, navigation och ledarskap. Utbildningen sker ombord på de tre
segelfartygen Gratitude, Atlantica och Gratia. Seglingarna indelas i nybörjar- och
fortsättningskurser och går oftast i de skandinaviska farvattnen. Befälsutbildningen
redovisas som ett verksamhetsprojekt. Ett nytt projekt Ny på sjön planeras starta
under 2019 vilket redovisas som ett verksamhetsprojekt.

• Seglarlägret på Malma Kvarn där ca 300 ungdomar varje år mellan 10-16 år i
veckolånga internatkurser lär sig ledarskap, jollesegling, sjömanskap och att trivas
och njuta av båtlivet och naturen.

• Kryssislägret för de minsta. En del av Kryssis resurser med båtar, följebåtar ledare
används åt att nå ut till de som normalt inte är på sjön. Det redovisas som ett
verksamhetsprojekt.

4. PX! Äventyr och glädje på sjön. Redovisas som ett verksamhetsprojekt

5. Barnfamiljer - lärande på fjärden
• Eskader, där vissa är anpassade för barnfamiljer såsom ”mellan glasskiosk och
sandstrand”
• Optimistsegling och kanoting i vissa uthamnar.

6. Ny på sjön.
Det finns över 800 000 båtar i Sverige varav ca 200 000 båtar med



övernattningsmöjligheter. Många av ägarna är ute med sin båt kortare turer i
närområdet och vågar sig inte ut på lite längre turer. Kryssarklubben vill bygga upp
en informationsbank på webben för nya på sjön där vi samlar mycket av den
erfarenhet som finns i klubben. Det handlar om att samla in information som finns
ute hos eskaderledare och andra funktionärer. Det handlar också om att ta fram en
presentationsform på webben som gör informationen lättillgänglig. Arbetet pågår
och har levererat ca 100 artiklar om förberedelser/genomförande/resmål för de som
vill färdas lite längre till sjöss. Materialet finns på webbsidan idag under rubriken
utlandsfärder.

7. Framtidens båtliv 2030
Under 2018 har arbetet med att samla information om framtidens båtliv påbörjats.
Målet är att påbörja arbetet med att att göra förenigen attraktiv för framtidens
båtägare.

8. Samhällspåverkansarbete
Lärdomarna av vårt tidigare samhällspåverkansprojekt riktat mot politiker är bland
annat att det tar tid att påbörja ett brett politiskt påverkansarbete. En annan lärdom
är att många ideella inte har det tålamod och den långsiktighet som krävs för att
arbeta med politisk påverkan. Vi kommer under året att ta fram en plan för hur det
arbetet ska kunna bedrivas. Vi fortsätter att besvara remisser och delta i de olika
samarbetsorganen.

9. Funktionärsutbildning. Av olika skäl har vi inte lyckats enas om hur
funktionärsutbildning ska genomföras. Det innebär att engagemanget för en samlad
funktionärsutbildning ännu så länge är lågt. Utbildning på kretsnivå fortsätter som
förut. Under året ska vi försöka igen att få till en plan för en gemensam
funktionärsutbildning.


