
Är du ny? Klicka här! 

Båstadsträffen är en träff för transvestiter och transsexuella  (gemensamt kallade för transpersoner) där 

man kan få luft för sitt behov att klä sig i det motsatta köns kläder tillsammans eller vara den man är 

med likasinnade. Båstadsträffen är nästan en institution inom detta kanske lite snäva område. Det finns 

inte oss veterligt någon motsvarighet av samma storlek i Norden. Båstadsträffens historia stammar hela 

17 år tillbaka i tiden. Det hela började i Osby där några transpersoner möttes för första gången med 

samma idé, att möta likasinnade och umgås under lugna och behagliga former. Båstad blev staden man 

möttes i ett par år senare och har sedan dess tagit emot oss transpersoner med öppna armar. Vi brukar 

vara mellan 50 och 90 transpersoner från hela Norden vid varje träff, vår och höst. Det finns ett talesätt i 

Båstad bland lokalbefolkningen som går: När  transorna kommer är det vår, när de åker är det höst. Dvs. 

de är glada för att se oss i gatubilden. 

Vad gör man då på en Båstadsträff? 

Har roligt. Det är liksom meningen att det skall vara livsbejakande. Vi försöker att sätta upp ett program 

som tillfredställer de flestas behov. Det kan vara shopping turer till Båstad, eller närliggande städer, 

föredrag om våran situation från olika vinklar, filmvisningar, diskussioner, mannequin uppvisningar och 

till och med High Heel race mitt i Båstad har vi presterat. Inte minst arrangeras det musik och dans vid 

middagarna på Pensionat Enehall. De som vill åker också på fredag kvällen till Pepe’s Bodega och svingar 

de lurviga. På lördag kvällen dressar vi upp i något fint och äter en 3-rätters middag tillsammans, ibland 

med inbjudet folk från Båstad och kanske några gäster på pensionatet. 

Kanske det är första gången du går ut som kvinna eller man efter många års överväganden. Detta är ju 

ett mycket känsligt ämne som kan sticka djupt ner i ens självuppfattning och inte minst i omvärldens 

uppfattning av en själv. Det kan vara överväldigande att ta steget att åka till Båstadsträffen. Detta finns 

det stor förståelse för hos alla deltagare på Båstadsträffen. Vi har ju alla prövat det på ett eller annat 

sätt, och har alla vår egen lilla historia att berätta. 

När du väl har beslutat dig att åka iväg och har hittat lite fina och sköna kläder, är det enda du behöver 

göra att kontakta styrelsen på nedanstående mailadresser, samt boka in dig på pensionat Enehall. Känns 

det väldigt osäkert vill vi gärna göra allt för att du känner dig välkommen. Personligen har jag haft 

enormt fina upplevelser i samband med Båstadsträffarna ända sedan jag själv kom för första gången i 

2006. Det har varit idel söta och gulliga människor både transor och ”vanliga” man har mött. Det har 

gett mig lusten och viljan att återkomma år efter år, med andra ord det har varit en del av mitt liv, och 

jag har försökt att rekommendera träffen till alla transpersoner jag har varit i kontakt med. Det ger blod 

på tanden. 

Så ta och tag dig i kragen och kom och ha roligt med oss. Vi bitts inte. Väl mött i Båstad. 

Kram 

Pernille Feline 

 

Ordförande i Båstadsträffens styrelse 

E-mail: pernille.feline@gmail.com 


