
 

Västkustkretsen 
HAMN OCH ANKARPLATS KOMMITTÉEN (HAK) 

 

 

HAK består av ett femton-tal eldsjälar som 
arbetar ideellt, varje vår och höst ger de sig ut 
på expeditioner i 2–3 dagar. 

På dessa expeditioner byter man ut dubbar, 
sätter nya dubbar i existerande naturhamnar 
och tar fram nya hamnar. 

Utöver dessa expeditioner är man ofta ute ett 
par personer för att göra kompletteringar och 
kontrollera inrapporterade uppgifter. 

Idag finns det drygt 300 noga dokumenterade 
naturhamnar, från Onsala i söder till Koster i 
norr. 

Naturhamnar på Västkusten 

 

 

HAK har sedan 50-talet tagit fram underlag 
för och underhållit de flesta naturhamnarna 
på västkusten: 

 6 000+ dubb skall kontrolleras 
 300+ naturhamnar skall uppdateras 
 30+ uppdateringar i appen varje år 
 5 nya naturhamnar varje år 

o Rekognosering 
o Tillstånd 
o Lodning 
o Borrning + dubbning 
o Fotografering 
o Ritningar 
o Redigering 
o Tryck och publicering 

 

Förtöjning vid dubb 
 

 

Gör fast med en ögla som träs över dubben, 
andra och tredje båten som anländer kan 
använda dubben genom att trä sin tamp 
underifrån upp genom den första båtens 
tamp och över dubben. 

 

 

Förtöj inte igenom dubb-öglan! 

Dubben riskerar att krökas och man försvårar 
för andra att använda samma dubb. 

Vi ägnar mycket tid åt att räta upp krökta 
dubbar, hjälp oss gärna med detta arbete om 
ni ser en krökt dubb. 

 



SXK-bojar på Västkusten 

 

 

Du är välkommen att förtöja vid någon av våra 
100 populära bojar om du är medlem i SXK 
och din båt: 

 är registrerad i SXK:s båtregister 
 är försedd med SXK:s bojflagga för 

innevarande år 
 är försedd med tydligt namn 

Enbart medlemskap i SXK ger inte rätt att 
använda klubbens bojar. 

Bojarna får utnyttjas under högst 24 timmar. 

Avvikelser kan förekomma och framgår då av 
text på bojen. 

SXK rekommenderar 8 ton som högsta totala 
deplacement för båt/båtar som förtöjs vid boj. 

 

 

Publikationer och Appen 
 

 

Västkustkretsens Naturhamnar 

I Västkustens Naturhamnar finns detaljerade 
hamnbeskrivningar av cirka 300 naturhamnar 
ifrån Mönster i söder till Koster i norr. Dessa 
naturhamnar finns utgivna i olika tryckta format, 
som pärmar och spiralböcker. 

I SXK-V Appen hittar du alla Västkustens 
Naturhamnar samt information om 
Västkustkretsen och Kryssarklubben. 

Appen laddar du ner gratis från App Store (för 
iPhone och iPad) och heter SXK-V eller Google 
Play (för Android-enheter) och heter SXK-V2. 

Om du vill ha smakprov på resultatet av vårt 
arbete skall du söka upp de två fria 
naturhamnarna Altarholmen och Gluppö i appen. 

Det behövs ett abonnemang för att få tillgång till 
samtliga hamnar: 

www.vastkustkretsen.se, välj Publikationer och 
sedan SXK-V Appen 

 

 

Kontakt 
 

 

Svenska Kryssarklubben 
Västkustkretsen 
Talattagatan 24 
426 76 V Frölunda 

E-post: vastkustkretsen@sxk.se 

Telefonnummer: 031-69 00 69 

PlusGiro: 42 01 92-7 

Swish: 123 202 2366 

Tipsa oss gärna om nya naturhamnar och 
existerande naturhamnar där det behöver 
kompletteras eller bytas dubbar.  

Vi är också tacksamma för tips om åtgärder 
som behöver göras i våra publikationer. 

 

Bidra till vårt arbete genom att bli medlem 
eller köp någon av våra Publikationer eller 
Appen så att vi kan fortsätta arbetet med 
att förbättra naturhamnarna! 


