Åsen 18 juli 2013
Träbåtsfestivalen i Skärhamn har för sjunde året i rad gått av stapeln. Men vilken festival!!!
I strålande sol båda dagarna kunde man njuta av underbart vackra båtar från när och fjärran.
Våra norska grannar kom med flera större båtar typ Colin Archer samt en f.d. räddningskryssare
hela 59 fot lång, och samtliga beskådades och beundrades. Vad våra norska gäster för övrigt
samstämmigt bekräftade var att Träbåtsfestivalen i Skärhamn är kvalitativt mycket bättre än Risör.
Gästerna från Danmark lovade också att komma tillbaka nästa år, och naturligtvis önskade jag
dem hjärtligt välkomna. Utställarna i våra tält var också mycket nöjda.
Mina vänner... återigen har ni kommit, ni har sett och ni har segrat. Med vädrets hjälp har ni ännu en
gång sett till att festivalen blev en succé och detta med färre medarbetare. Man kan alltid diskutera
vad som inte fungerade (vilket vi kommer att göra), men i det stora hela fungerade det över all
förväntan.
När det gäller besökarna tror vi att vi slog rekord i år igen! Uppskattningsvis kom minst lika
många besökare som förra året.
Våra sponsorer har inte svikit oss. Dessa tillsammans med Tjörns kommun har stött oss med sina
bidrag vilket har resulterat i en bättre kvalitet totalt sett. Denna typ av marknadsföring har våra
bidragsgivare tagit vara på, men även denna sida kan förbättras.
Sverige har från norr till söder – öst och väst, blivit båtfestivalernas rummelplats nr. ett. Det har
blivit ett självklart utflyktsmål för hela familjen, vilket gör att små som stora och framför allt
ungdomen får upp ögonen för det ”rätta”...båt- och föreningslivet. Må detta fortsätta, så får vi
snart ”påfyllning bakifrån”.
Till sist... vill jag tacka alla festivalmedarbetare och övriga med samröre till Västkustens
Träbåtsförening. Väl mött igen nästa år...
I detta sinne
Till alla och envar,
ETT INNERLIGT VARMT TACK
Peter Nordberg
Festivalansvarig

