
1988 började det
Svenska Gummibåtsklubben grundades 1988 av Fred Lund-
berg i Sverige Orsaken var till stor del problemet med att få
god produktinformation från båthandlare om just gummibåtar
och RIB.

Det visade sig att de flesta båthandlare hade liten, eller ingen
kännedom om gummibåtar och RIB, och då kändes det ange-
läget att bilda en intresseorganisation för att förbättra kunska-
pen om och intresset för denna typ av båtar.

Genom att båttidningarna var vänliga att sätta in notiser
om klubbens bildande var vi snart ett antal medlemmar.

1992 blev det Skandinaviskt
Efter massor av arbete och stöd från några generösa importörer/
agenter började klubben växa och 1992 kom intresse från Dan-
mark och Norge.

Ett möte arrangerades på ön Ven i Öresund och Svenska
Gummibåtsklubben fick sitt nuvarande namn – Skandinaviska
Gummibåtsklubben. Klubbens arbetsområde blev nu Sverige,
Danmark och Norge.

1994 medlemskap i SBU
1994 blev gummibåten ”rumsren” och klubben blev upptagen
i Svenska Båtunionen, SBU, som fullvärdig medlem. Det var
dock inte problemfritt då SBU aldrig tidigare fått en sådan
förfrågan från en klubb som var uppbyggd som vår. Att vårt
arbetsområde sträckte sig över de skandinaviska ländernas grän-
ser var helt nytt och unikt för en båtklubb. Vi hade inte heller
något eget klubbhus eller hamn.

1995 stark uppgång
Efter många års slit blev vi nu riktigt accepterade även av den
kommersiella delen av branschen – man insåg att Skandina-
viska Gummibåtsklubben hade kommit för att stanna, och att
det var en helt oberoende förening, som verkligen arbetade
seriöst för att få upp intresset för den uppblåsbara båten.

1996 ut på www nätet
Skandinaviska Gummibåtsklubben lägger ut en hemsida på
Internet. Hemsidan visar sig bli mycket besökt och omtyckt.
Flera oberoende webbgranskare ger uttryck för sidans kvalitet
både när det gäller funktion, upplägg och innehåll.

1997 10-års jubileum
1997 gick denna udda båtklubb in på sitt 10: e år och verksam-
heten rullade på som aldrig förr. Skandinaviska Gummibåts-
klubben hade växt ur sina barnskor och var en etablerad rö-
relse i båtlivet.

2000 ett mycket bra år
Klubben går in på sitt 13: e verksamhetsår med oförminskad
kraft, och har ytterligare stärkt sin ställning som en obero-
ende skandinavisk båtklubb.

Klubben har fler sponsorer som stödjer oss än någonsin,
och medlemsantalet bara ökar. Året gav också en ordentlig
utdelning när det gäller kontakten och samarbetet med andra
gummibåtsklubbar runt om i världen.

2001 framtiden ser bra ut
Vår klubbtidning ”Gummibåtar & RIB” blir i fullfärgstryck.
Den enda tidningen i Skandinavien som specialiserat sig på
denna båttyp. Även alla specialupplagor om service, köpråd,
underhåll etc. produceras också i fullfärgstryck.

Arbetet med att även få med Finland i den gemensamma
uppblåsbara världen påbörjas. Vi fick också ett stipendium
från Svenska Båtunionen för att kunna hjälpa till och utveckla
det trailerburna båtlivet.

Inte någonsin har vi blivit så uppmärksammade från båt-
tidningarna som detta år. För första gången var vi också re-
presenterade på den stora internationella RIBEX-mässan i
England – ett verkligt eldorado för RIB-entusiaster.

2002 SGK fyller 15 år
SGK går in på sitt 15: e år och verksamheten fortsätter med
oförminskad kraft. Vi trycker upp 3,500 exemplar av vår Spe-
cial som skall sändas ut till 1000 båtklubbar i Sverige för att
informera och ge en bild om hur det mobila båtlivet fungerar.

2003 SGK aktivare än någonsin
SGK ger ut den första specialbok, som någonsin kommit ut
om uppblåsbara båtar. Det finns ingen motsvarighet till denna
bok någonstans i världen – och den är på svenska!

Arbetet i klubben växer än mer och klubben behöver snabbt
fler aktiva medlemmar. Trots idoga försök att få fler engage-
rade lyckas det inte. För mycket arbete och för för få männis-
kor resulterar i att klubbens verksamhet dämpas och ett extra
årsmöte beslutar att klubben skall börja avvecklas.

2004 efter 17 år läggs SGK ner
Eftersom en avveckling måste ske på två årsmöten lades klub-
ben officiellt ner den 24 april 2004.

Det sorgliga med klubbens avveckling är att det inte be-
rodde på att den inte fungerade eller behövdes – utan på att
för få medlemmar ville engagera sig praktiskt i klubbarbetet.
Utan aktiva medlemmar i en förening, oavsett vilken leder
bara till slutet. Tyvärr går en udda båtklubbsepok i graven –
en verksamhet som verkligen hade behövts.
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