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BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN FÖR VILKEN BIDRAG SÖKS

Svenska Kryssarklubben är en ideell förening grundad 1923, med 40703
individuellt anslutna medlemmar (2020-09-01) varav ca 2500 st under 16 år och ca
4000 st ungdomar mellan 16-25 år.
Föreningen har också 512 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 2021 fortsätter satsningarna på att genomföra aktiviteter
för barn och ungdom samt utveckla möjligheter till friluftsliv för unga vuxna. Bland
annat har vi förstärkt satsningar för unga genom verksamhetsbidrag från Svenskt
Friluftsliv befälsutbildning till Seglarskolan så ungdomsverksamheten vid
skolfartygen kan utvecklas samt satsning på nya i båtlivet genom projektet ny på
sjön.
Verksamheten bedrivs inom riksföreningen, 14 kretsar, 9 nämnder, Seglarskolan
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 2021
Under verksamhetsåret satsar vi på att utveckla en digital utbildning för förarintyg.
Vi fortsätter satsa på kommunikation.
Vi fortsätter arbetet med barn och unga då det är i unga år som goda friluftsvanor
etableras.

1. På Kryss är medlemstidningen med ca 60 000 läsare. Vi arbetar ständigt med att
utveckla tidningen som under året kommer få en ny design. Vi kommer öka
tillgängligheten genom att ge ut ett digitalt sommarnummer. För E-tidningen vill vi
utveckla ett samarbetet med textalk media, vilket kommer bidra till en bättre
läsupplevelse, ex genom en funktion som kan ge dig tidningen uppläst vilket ökar
tillgänglighet för ex synsvaga. Dessa satsningar är förklaring till att vi ansöker om
ett ökat organisationsbidrag.

2. Årsboken under 2021 blir i form av en handbok - Sjukvård Ombord
Handboken kommer nästa år att delas ut till alla elever i Seglarskolan

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. Projektet Ny på sjön 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. Kryssis vill vi nästa år utveckla för att nå ut till de som
normalt inte är på sjön. Vi har hittat en ny plats (anläggning) och kommer ansöka
om detta som ett verksamhetsbidrag - frihet på vattnet.
5. Barnfamiljer - lärande på fjärden
• Eskader, där vissa är anpassade för barnfamiljer såsom ”mellan glasskiosk och
sandstrand”
• Optimistsegling och kanoting i vissa uthamnar.
6. Funktionärsutbildning
Behovet av föreningskunniga nya funktionärer är stort och arbetet att ta fram en
funktionärsutbildning pågår. Utbildningen ska vara en e-learning utbildning som
alla kan använda 24/7. utbildning ska vara klar under våren 2021.
7. Framtidens båtliv 2030
SXK arbetar nu utifrån en långsiktig plan där målet är att göra föreningen attraktiv
för framtidens utövare av vattenburet friluftsliv.
8. Upplev Båtlivet
Ett samarbetsprojekt mellan Båtorganisationerna med syftet
att få fler utövare till båtlivet - att locka människor till att utöva friluftsliv på och
nära vatten. Att hålla kvar befintliga utövare av vattenburet friluftsliv så länge som
möjligt i samt återrekrytering av de som lämnat.


