
Årets Båt
Premiering av deltagande båtar vid festivaler och mässor. Om arrangerande 
kommitté beslutar att premiering av deltagande båtar ska ske, ska följande gälla:

 Alla deltagande båtar ska ligga i vattnet.

 Premieringen omfattar fyra klasser: Årets Trämotorbåt, Årets Träsegelbåt, 
  Årets Veteranbåt och Publikens Val. Med veteranbåt menas i detta sammanhang 
  en båt som är äldre än 30 år och där skrovet är byggt i annat material än trä. 
  Som Publikens Val premieras den båt som erhållit flest röster av besökande publik.

 En jury utses av kommittén att självständigt och efter bästa förmåga bedöma 
  deltagande båtar i klasserna trämotorbåt, träsegelbåt resp. veteranbåt och bland 
  dem utse de båtar, som juryn finner lämpliga att premiera. Juryn ska bestå av 
  minst tre och högst fem ledamöter varav en utses att vara sammankallande och 
  leda juryn. Denna person bör ha mycket goda och breda kunskaper om träbåtar. 
  En jurymedlem bör ha motsvarande kunskaper om andra material än trä. 

 Juryn bereds tillfälle att utföra alla de inspektioner den önskar för fullgörandet 
  av sin uppgift. Till grund för juryns bedömning skall ligga följande kriterier:
  – Utseende (dvs. designen: vacker, formskön, tidlös, originell etc.)
  – Konstruktion (dvs. hantverket, hur välbyggd båten är)
  – Underhåll (dvs. hur välvårdad båten är)
  – Bedömningen av varje kriterium sammanfattas med poäng på skalan 1-5, 
   där 5 är bäst. Högsta sammanlagda poäng kan alltså bli 15.

 Efter granskning, bedömning och överläggning beslutar juryn vilka båtar den 
  väljer att premiera i de olika klasserna. Minst en och högst tre båtar i varje klass 
  kan premieras. Juryn avger till kommittén en skriftlig rapport där det framgår 
  vilka båtar den valt att premiera och vilka poäng som ligger till grund för valet. 
  Till Årets Båt utses den båt, som erhållit flest poäng i respektive klass.

 Vinnare ett år kan inte vinna nästa år.

 Premieutdelning arrangeras av kommittén. Premie består av plakett, pokal eller 
  diplom.

Juryn för Årets Båt består av Mats Stefansson, båtbyggare, Hjälteby, Tjörn, 
Tomas Löfberg, båtbyggare, Rönnäng, Tjörn, Britt-Marie Brovik, fotograf, Göteborg, 
John Brovik, författare och journalist, Göteborg och George Bodin Nielsen, elev 
Båtbyggarskolan i Henån.
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