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I mitten av 1800-talet började fattiga fiskare på Österlens kust att segla i kustnära fraktfart. Segelsjöfarten växte 
längs kusten i allmänhet och i Brantevik i synnerhet och kulminerade vid 1900-talets begynnelse, då 118 
segelfartyg var registrerade med Brantevik som hemmahamn. 
I december 1995 bildades den ideella Föreningen Jakten med syfte att föra Branteviks skutseglartraditioner 
vidare till kommande generationer. Mellan åren 1995-2000 byggde ett antal entusiaster en skuta efter 
originalritningar från den danska jakten ”CASTOR”. Sommaren 2000 sjösattes hon - ”HOPPET AV BRANTEVIK”. 

Föreningen Jaktens verksamhet utgör, som vi ser det, en viktig del i att föra kulturarvet för skutsegling på 
Österlen vidare. Verksamheten finansieras genom medlemsavgifter, försäljning av snickeriarbeten (bord, bänkar 
mm) som tillverkas av ideella krafter på föreningens snickeri i Södra Hamnen samt av intäkter från seglingar. Allt 
arbete är ideellt. 

Gåvor och sponsring utgör också en väsentlig del av våra intäkter. Vill du också vara med att vårda Branteviks 
kulturarv så bli en av våra samarbetspartners genom att teckna ett sponsringsavtal med Föreningen Jakten. För 
att kunna driva verksamheten vidare krävs även att vi har samarbetspartners som delar vår syn och tycker 
projektet är viktigt och därför är beredda att stödja verksamheten ekonomiskt.  
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Nivå GULD – 20 000 kr 
HUVUDSPONSOR 

• Firmanamn exponeras på föreningen 
Jaktens hemsida samt på våra 
Sponsortavlor. Branschexklusivt. 
 

• 50% rabatt på ordinarie pris på 
seglingar med ”HOPPET AV 
BRANTEVIK”. Hyra ett dygn normalt 
9750 kr fås för 4875 kr 

 
 
 

Nivå SILVER – 10 000 kr 
 

• Firmanamn exponeras på föreningen Jaktens 
hemsida samt på våra Sponsortavlor.  
 

• 25% rabatt på ordinarie pris på seglingar med 
”HOPPET AV BRANTEVIK”.  Halvdagshyra 
normalt 4750 kr fås för 2375 kr  

 

 

Nivå BRONS – 3 000 kr 
 

• Firmanamn exponeras på föreningen Jaktens 
hemsida samt på våra Sponsortavlor.  
 

• 2 st. biljetter till eftermiddags-/kvällssegling.  
 

• En ”HOPPET” keps/luva  

 

 

 

 


