
 

 

SEGELSÄLLSKAPET  

ANGANTYR 

Segelsällskapet Angantyr 

är en förening som har 

organiserat fritidsseglare 

sedan 1952.  

 

Segelsällskapet Angantyr 

erbjuder en gemenskap med 

regattor, eskader och 

sammankomster på sjön 

Bolmen.  

Vår hemmahamn är Bolmstad 

hamn. 

Seglarskola för barn 

 

Vi erbjuder seglarskola för barn och ungdomar. 

Varje sommar lär vi ut segling, sjövett och erbjuder 

alla en kompisanda som är mycket uppskattad. 

Seglarskolan är tre veckor lång. Därefter har vi 

gemensamma sommarseglingar två dagar i veckan. 

 

I maj månad erbjuder vi  

prova-på-seglingar i Bolmstad hamn. 

 

För mer information gå till  

www.ssangantyr.org  

skola@ssangantyr.org 

Seglarskola för vuxna 

För er som är äldre än 20 år erbjuder vi seglarskola 

för vuxna. Ni lär er grunderna i segling, 

väjningsregler, sjövett och får en rolig upplevelse 

på vattnet.  

 

Vi kan endast erbjuda ett begränsat antal platser 

och startar kursen vid tillräckligt många 

anmälningar. 

 

Seglarskola för vuxna brukar hållas i augusti. 

För mer information gå till  

www.ssangantyr.org  

skola@ssangantyr.org 

Isjakt 

Sedan några år tillbaka 

organiserar Segelsällskapet 

Angantyr även gemensamma 

isjaktsseglingar på Bolmens 

frusna vatten.  

 

Det är flera medlemmar som 

har isjakter men vi blir gärna 

fler. 



 

 

SEGELSÄLLSKAPET  

ANGANTYR 

Sjömärken och Bolmens 

förenade båtklubbar 

Sjön Bolmen är Sveriges tionde 

största sjö och många använder 

sjön på sin fritid. Där 

förekommer segling, fiske, 

vattenskidor och nöjesturer. För 

att göra vistelsen på sjön säker 

finns ett ideellt samarbetsorgan 

mellan sjöns stora båtklubbar.  

BFBK säljer sjökort över Bolmen 

genom sina medlemsklubbar. 

Intäkterna går till utvecklande av 

sjökort, nya fyrar och sjömärken 

för ett tryggare sjöliv för boende 

och turister.  

 

www.bfbk.se 
Bolmens förenade båtklubbar 

Miljö 

Genom åren har segelsällskapet även engagerat 

sig i frågor som berör miljön i och runt sjön 

Bolmen. Många förändringar är på gång och 

segelsällskapet Angantyr har bland annat försökt 

påverka beslutsfattare att tänka framåt och 

miljömässigt korrekt.  

Bolmen är dricksvatten till 900 000 personer och 

ett underbart vackert rekreationsområde. Det 

måste bevaras för framtiden anser vi. 

Kontaktuppgifter 

Andreas Johansson 

070-366 61 54 

SS Angantyr 

Box 813 

341 18  LJUNGBY 

 info@ssangantyr.org 

Som medlem 

 får du medlemstidningen Båtliv (6 nr/år) 

 får du möjlighet att teckna försäkring båtförsäkring 

hos Svenska sjö. 

 stödjer du Bolmens förenade båtklubbar och bidrar 

därmed till en säkrare sjö. 

 Ingår du i Riksidrottsförbundet, Svenska 

seglarförbundet samt Båtunionen. 

 

Allt för bara 300 kronor per år (senior) 


