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Svenska Kryssarklubbens utdelning av högre utmärkelser 

Utmärkelsegruppen har under 2021 bestått av Lars Möller, Hans Rickard Wijkmark 

och Anders Fisher. Gruppen har år 2021 haft ett förslag om förtjänsttecken i guld att 

bedöma, gruppen tillstryker enhälligt förslaget. 

 

Förtjänsttecken i guld 2021 

Kay Wictorin, Öresundskretsen 

Kay Wictorin har under de senaste tvådecennierna alltid varit en man bakom 

kulisserna för Svenska Kryssarklubbens Riksförening. Han har genom sitt kloka 

sinne och sin värdighet lett Kryssarklubben ut ur den största krisen som 

Kryssarklubben haft under åren 2008–2010. Han har också varit ordförande för 

Svenska Kryssarklubbens årsmöten de senaste åren. Han har alltid funnits tillhands 

när det gäller för Riksföreningen och har även spelat en stor roll i utredningsarbete 

för Framtidsgruppen. 

Kay Wictorin engagerade sig i Öresundskretsen i början av 70-talet, och blev en 

drivande kraft för att utveckla föreningen och SXK. Kay har varit drivande i styrelsen 

ca 20 år, därav 8 – 9 år som ordförande. Han arbetar fortfarande med att utveckla 

och driva Öresundskretsen i olika kommittéer.  

 

 

 

På grund av Corona delades högre utmärkelser för år 2020 inte ut, därför kommer de 

att delas ut på detta års årsmöte. 

Förtjänsttecken i silver 2020 

Bengt Dagberg, SXK Sankt Annakretsen 

• Han har betytt mycket både för kretsen och för SXK. 

• Några av hans meriter inom kretsen: 

• Vice ordförande 1994-95 

• Styrelseledamot 2007-2019, som sekreterare 2008-2011, ordförande 2011-2015 

(då 

undertecknad efterträdde honom), sekreterare 2015-2019. 

• Eskaderledare för Sankt Anna kretsen med eskadrar i Östersjön och Adriatiska 

havet 

med start 2002. En tongivande medlem i SXK eskadernämnd under många år. 

• Fortfarande ansvarig för kretsens prylförsäljning. 
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Förtjänsttecken i silver 2020 

Kjell Vestberg, SXK Västkustkretsen 

• Ledamot i Långfärdskommittén 1994-2007 

• Ordförande i eskaderkommittén 1995-2007 

• Ledamot i Eskader-Långfärdskommittén 2007- 

• Eskaderledare 1991- 

• Ordförande i Eskadernämnden -2018 

• Ledamot i Eskadernämnden 2018- 

• Ledamot i Hamn-och Ankarplatskommittén 2012- 

• Erhållit bronsplakett 1999 

• Erhållit silverplakett 2004 

 

 

Förtjänsttecken i silver 2020 

Stefan Kindeborg, SXK Sörmlandskretsen 

• För sitt mångåriga arbete för SXK på riksnivå. 

• Stefan Kindeborg har under ett antal år innehaft ett flertal poster i den båttekniska 

sfären inom SXK. 

• Ordförande i Båttekniska nämnden i 11 år (2005 – 2016) 

• Varit SXK:s representant i Båtförsäkringskommittén, Sv. Sjö, i 7 år (2005 – 2012) 

och 

varit sammankallande i Skadekommittén 

• Varit SXK:s representant i Nämnden för båtlivsutbildning i 5 år (2011 – 2016) och 

ansvarig för Båtmekanikerintyget 

• Dessutom varit aktiv i SXK:s båttekniska testverksamhet under många år, bl a med 

alternativa batterier under de senaste 5 åren. I denna verksamhet har han skapat ett 

flertal artiklar om detta i SXK:s medlemstidning PX. 

• De 3 första punkterna ger adderat 23 års engagemang vilket borde anses vara 

tillräckligt för ett förtjänsttecken i silver. 

 

 


