
 

 

Höganäs Båtsällskaps ungdomsverksamhet ber om ert 
stöd. 

När vi startade upp verksamheten bestämdes tidigt att det inte skulle 
handla om en traditionell seglarskola under sommaren, utan mer i stil med 
sjöscouter med en bredare verksamhet som är aktiv under hela året. 

HBS ungdomsverksamhet har i den form den nu är varit aktiv sedan 
augusti 2021 då det köpes in 2 fina jollar och en följebåt, och har sedan 
det samlat mellan 15-20 ungdomar i ålder mellan 10-17 år och med olika 
erfarenheter av båtar och livet på havet en gång i veckan.  

 

 

 

 

 

 

Vi samlas i dagsläget en gång i veckan för aktivitet som under sommaren 
kan innebära segling, fiske, paddla SUP och mycket mer.  

Under vintern kommer vi lära oss mer kring motorer, navigation och 
allmänt sjömanskap som man bör ha när man bor som vi gör i Höganäs. 
Samtidigt har vi en liten segelbåt som ska få motorn genomgången, 
inredning slipad och lackad och diverse uppgraderingar av el och 
dieselsystem, ett omfattande jobb som ungdomarna ser fram mot! 

Mycket av verksamheten handlar om att göra hamnen och havet till 
naturliga platser att vistas på för Höganäs ungdomar. 

Hur kan ett stöd från ert företag bidra till verksamheten? 

- Ungdomarna är i skriande behov av en ny bod för förvaring av 
utrustning då dagens är gammal och uttjänt.  

- Drift och underhåll av båtarna, ungdomarna och ledarna sköter allt 
jobb med båtarna själva men materialet kostar ändå.  

- Löpande utgifter för att utveckla och locka nya ungdomar, alla 
ledare arbetar helt ideellt med denna verksamhet. 



 

Vad kan vi erbjuda er i utbyte? 

- Vi är just nu på gång att beställa klubbkläder där ni kan få synas 
med ert varumärke.  

- Skyltar kommer tryckas upp och visa vilka som stödjer HBS 
ungdomar, dessa kommer placeras bland annat vid hamnkontoret 
där den betalautomat som över 5000 båt och husbilsgäster 2022 
besökt för att betala sin avgift utöver alla andra turister och 
kommuninvånare som besöker hamnen.  

- Exponering på HBS hemsida och medlemsutskick samt olika 
evenemang som kommer ske i hamnen. 

- Flagga på stång mitt i hamnen. 

 

 

 

 

Är ni intresserade av att stötta vår verksamhet, tveka inte att höra av er 
till oss och diskutera hur ett upplägg skulle kunna se ut för just er! 

Skicka intresseanmälan till hamnmastare@hbs.se  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                https://hbs.se/medlem/ungdomsverksamhet 

@ Hbs_ungdom 


