
VÄSTBLOCKET
Västkustens Båtförbund (VBF) är en ideell regional organisation 
 inom Svenska Båtunionen, grundat 1927 som verkar för att 
främja båtlivet, värna om miljön och en levande skärgård. Till VBF 
hör ca 100 båtklubbar och närmare 19000 klubbmedlemmar.
Vår vision är att tillsammans skapar vi det goda båtlivet.

Du får detta nyhetsbrev då du är medlem i båtklubb som til lhör Västkustens  
Båtförbund, här kan du läsa om VBF och några av fördelarna av medlemskap.

Hör av er till oss
Kontakta oss om ni har synpunkter, frågor eller funderingar.

www.vastkustensbf.se 
vbfkansli@vastkustensbf.se

 

Förbundet är medlem i Svenska Båtunionen 
(SBU), vars ändamål är att samla alla båtklub-
bar i regionala båtförbund i en riksomfattande 
friluftsfrämjande intresseorganisation. SBU 
arbetar aktivt för de lokala medlemsföreningarna, 

tillhandahåller tjänster och verktyg som under-
lättar för medlemsföreningarna och är den 
naturliga samtalspartnern gentemot myn-
digheter och organisationer i frågor som 
rör det svenska båtlivet.

Ditt medlemskort finns 
snart i mobilen 
Våra medlemskort kommer under våren att 
ersättas av en mobilapp som styrker din fören-
ings medlemskap i VBF och ger dig möjlighet 
att ta del av en mängd fördelaktiga erbjudande 
från våra partner (se baksidan).   
Aktuella erbjudande kan du läsa om redan nu 
på vår hemsida. Vi har förlängt giltighets datum 
på medlemskorten så att de gäller tills det att 
appen finns tillgänglig senare i vår.



Våstra Sverige

Kostnadsfritt för våra medlemmar! 1-dags sjösäkerhetskurs (på Öckerö) 
Kursplan Sjösäkerhetsskolans  
säkerhetskurs för fritidsbåtsfolk: 
Läcktätning, teori.  
Läcktätning, praktik. 
Hälso- sjukvård. 
Brand, teori. 
Brand, praktik. 
Överlevnadsteknik, teori. 
Överlevnadsteknik, praktik. 
Pyroteknik, teori samt praktik.

Partners

Tidningen Båtliv  
Som medlem får du också 
tidningen Båtliv som utkommer 
med 6 nummer per år samt  
10 st digitala nyhetsbrev.
Värde: 360:-  
Båtliv är Svenska Båtunionens 
medlemstidning och en av 
Europas största båttidningar 
med en upplaga på 134 100 
exemplar.

Svenska Sjö är båtklubbarnas 
egna försäkringsbolag, en styrka  
för din klubb och förmånliga 
försäkringar till dig.

Fördelar för dig och din klubb

Fler fördelar för dig och din klubb genom
medlemskap i Västkustens Båtförbund:

Du arbetar tryggt och säkert på organiserade aktiviteter i hamnen med vår  
Båtklubbsförsäkring. Din förening får tillgång till marknadens bästa båt och 

hamnadministrations system tack vare ditt medlemskap i VBF/SBU.


