VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

Enligt FBKs stadgar är målet att erbjuda kommunens invånare ett allsidigt friluftsliv i
en god marin miljö.
Verksamheten har under året omfattat
följande:







Kappseglingar
Seglarskola
Utbildningar, föredrag och samkväm
Uthyrning till restaurangverksamhet
Hamnadministration
Underhållsverksamhet i hamnen och på
fastigheter

I år kom alltså den länge förväntade avsiktsförklaringen mellan Vellinge Kommun och vår
hyresvärd Sjöfartsverket. Redan innan denna blev känd hade FBK börjat med ett omfattande
informationsarbete mot och med alla politiska partier i kommunen. Vi eftersträvar ju en
bred förankring av vår verksamhet, även bland de styrande. Även om det i vår kommun
sedan länge är ett parti med maktmonopol. Detta försvårar för oss (konstigt kan det kanske
tyckas), men samarbete från en totalitär regim är inte det lättaste.
I vårt omfattande informationsarbete har ni kunnat följa vad som skett, samtidigt som ni
därigenom blivit bekanta med den situation vi idag sitter i. Att upprepa allt detta i detta
forum är inte meningsfullt. Det som händer just nu, innan planarbetet sätter igång är både
ett politiskt spel och ett spel om pengar – i hur hög grad en exploatering skall få påverka vår
verksamhet. FBK har en arbetsgrupp för detta där även två advokater ingår.
Vi kommer att informera er fortlöpande i ärendet så håll koll på hemsidan. Även många
politiska partier agerar idag för FBKs sak så vi känner oss inte ensamma i kampen för vår
fortsatta verksamhet.
Under året har vi fått en ny Hamnkapten, Stefan Rosenqvist, som ersatt Göran Svenning som
helt enligt planerna gick i pension. Stefan kommer att driva utvecklingen mot ett ännu mer
effektivt Hamnkontor framåt och vi hoppas att vår medlemsservice skall bli ännu bättre och
än mer kostnadseffektiv.
Att vi så starkt arbetar med en effektivisering av all vår verksamhet är helt enligt planerna
och ett måste i dagens samhälle. Vi har ju ett stort kapital att förvalta.
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En ny organisation för styrelsens arbete har nu genomförts. En decentraliserad modell med
mer aktiva styrgrupper som själva beslutar och genomför. Borta är den tid då styrelsen
”petade” i allt.
Ett lysande exempel på den nya ordningen visar nu vår Ungdomsverksamhet, som i år
verkligen tagit ett stort steg framåt.

Styrelsen vill tacka alla medlemmar för det stora arbete som lagts ner på
klubbtjänstdagarna samt att ni även på annat sätt visat stöd för FBK. Just detta med
att visa engagemang, på många olika sätt, är viktigt för en ideell förening som FBK.
Styrelsen vill även passa på att tacka våra sponsorer och samarbetspartners för
samarbetet under året. Ert engagemang är mycket viktigt för oss.
I detalj redovisas nedan, i stora drag, det arbete och investeringar som gjorts under året.

EKONOMI
Årets verksamhet inom det ekonomiska området, inleddes
med Hamnkapten Göran Svennings började använda den
nya kontoplanen. Detta har inneburit att vi mycket enklare
kan plocka fram rapporter ur vårt ekonomisystem Visma,
som på ett bättre sett speglar vår verksamhet.
För övrigt har som bekant Göran Svenning flyttat till
Australien och som ersättare har Stefan Rosenqvist på ett
mycket förtjänstfullt sätt tagit över, och jag har beslutat mig
för att avsluta min sejour som kassör/controller. Därför vill
jag önska FBK en fortsatt lycklig verksamhet i bästa
välmåga.
Controller, Kassör: Ulf Arntell

KÖLBÅTSKOMMITTÉN
Under våren hölls en genomgång av Kappseglingsreglerna inför klubbseglingarna.
Under säsongen har det seg lats 17
klubbseglingar där 7 räknas in i
slutresultatet. Totalt startade 19
kölbåtar och 3 flerskrovsbåtar totalt g
jordes c:a 94 starter. En klar
försämring jämfört med 2012.
Årets ”Klubbmästare” i kölbåtssegling
b lev Per Lidefelt med besättning
med X-35an XL II, i flerskrov knep
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Tecklind/Lundström priset i sin katamaran NACCE.
Årets ”Kanalmästare” en ny titel på den som vinner sista klubbseglingen, i kölbåt drog Mats
Åbjörnsson med besättning längsta strået och i flerskrov blev det åter igen
Tecklind/Lundström.
Näset Runt en regatta runt Falsterbonäset blev åter igen en fullträff med 30 deltagande båtar
från klubbar i sydvästra Skåne. Samtidigt pågick det aktiviteter på hamnplan med deltagare
från våra sponsorer och klubbens andra kommittéer. Ett hjärtligt tack till alla som bidrog till en
minnesvärd regatta och fest.
FBK har även i år varit representerad med deltagare på kappseglingar i både Sverige och
utomlands under året med goda resultat.
Kölbåtskommittén:
Bertil Grip, Janne Jonsson, Peter Malmqvist, Stefan Hardebo, Per-Jonas Quist och Joakim Lang.
Ansvarig: Bertil Grip

UNGDOMSKOMMITTÉN

Ett ledarutvecklingsprojekt genomfördes för blivande o befintliga instruktörer och några
föräldrar med medel ur Riksidrottsförbundets ”Idrottslyft”. Syftet var att rekrytera nya ledare,
utveckla befintliga ledare samt att höja säkerheten inom såväl seglarskolan som inom övrig
ungdomsverksamhet. Seglarskoleinstruktörerna har genomgått Skåneidrottens och Svenska
Seglarförbundets grundkurser och några ledare har även deltagit i tränarkurs på grön nivå
och kurs för segling för funktionsnedsatta. Utbildningarna har finansierats genom intjänade
bidrag från Idrottens utbildningsförbund, SISU.
Under våren införskaffades en ny RS Feva-jolle den finansierades med bidrag från Svenska
Seglarförbundet och från Lions Club Reng-Höllviken. Nu har klubben två två-mansjollar av
typen RS Feva och tio Optimistjollar. Ett bidrag har även erhållits från Lions Club RengHöllviken för att kunna införskaffa en Optimistjolle 2014 som är registrerad för att tävla med
på officiella kappseglingar.
För ungdomar som har genomgått seglarskolans kurser i Optimistjollesegling erbjöds kurser i
segling med tvåmansjollarna under två av sommarveckorna. Seglarskolan, där ca 60
ungdomar har deltagit, pågick under 7 veckor med Feva-segling, nybörjar- och
fortsättningskurser med Optimistjollarna.
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Under säsongen maj till och med september har en träningsgrupp varit aktiv o seglat en
gång per vecka. Nytt för 2013 var ”Lilla klub bkappseglingen” som genomfördes de flesta
onsdagskvällar under säsongen. Tävlingen som genomfördes runt utlagda fasta bojar
resulterade i en klubbmästare bland ungdomarna, Torsten Liljedahl som utnämndes vid
avslutningen i september.
För att stärka gemenskapen och för att behålla ungdomarna i klubben erbjuds
vinteraktiviteter ca 1 gång per månad för ungdomar som har seglat o tränat under
sommarsäsongen. Gruppen består av ett tiotal ungdomar och leds av seglingsinstruktörerna.
I november deltog Fbk i SSF:s årliga träff för de ungdomsvänliga klubbarna där
representanter från hela Sverige träffas och utbyter erfarenheter.
Ett stort tack riktas till Niclas Gerdbo som har ställt upp som tränare och fungerat som en
mentor för seglarskoleinstruktörerna!
Ungdomskommittén:
Susanne Thomée, Lars Johansson, Sven Thomée, Bertil Grip och Inge Kvist
Ansvarig: Susanne Thomée

AKTIVITETSKOMMITTÉN
Aktivitetskommittén står för
båtlivsfrämjandet och samhörigheten
mellan medlemmarna i klubben. Vi
genomför och planerar aktiviteter
både på land och i det stora blå.
Aktiviteterna kan vara allt från
föreläsningar till eskaderseglingar.
Under året har vi genomfört
utbildningar, både marina och
utbildningar i Första hjälpen samt
HLR.
Det ökat populära ”Näset Runt” med
tillhörande medlemsfest blev en lyckad tävling och tillställning som drog många
tävlingsinriktade och senare festsugna medlemmar.
Under försommaren beslutades det att vi ej skulle genomföra årets Havets Dag, detta av den
enkla anledningen att vi inte kunde engagera tillräckligt med folk detta år.
FBK firade 50 år i år och året skulle inte passera utan en festlighet för ändamålet. September
och värme blev istället november och kyla, klubbhuset blev Solsäter som sen blev
klubbhuset igen, hissat flaggspel i sensommarsolen blev istället ett fantastiskt fyrverkeri i
vintermörkret, dans på bryggan blev istället ett hållfasthetstest i klubbhuset, sommardrinken
blev istället ett gott glas bubbel, oavsett vad man såg fram emot eller hade för preferenser så
kan vi lugnt förtälja att festen var lyckad med allt från välkomstbubblet, maten till gymandet
på dansgolvet.
Aktivitetskommittén:
Robert Hansson, Inge Kvist, Ronny Thell
Ansvarig: Robert Hansson
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HAMN OCH ANLÄGGNINGAR
Hamn- och Anläggningskommitténs huvudsakliga målsättning är att :
Bibehålla den höga standard som våra anläggningar har genom att utföra nödvändiga
reparationer i tid.
Förbättra den tekniska
standarden där det går att
förbättra till rimliga kostnader i
första hand genom
klubbtjänst.
Förbättra miljön,
tillgängligheten och därmed
trivseln i hamnen och därmed
försäkra att FBK är godkänd
enligt alla myndigheters
direktiv. Avsaknaden av
spolplatta gör dock att FBK
inte kan bli godkänt för Blå
Flagg.
Tillföra nya faciliteter som höjer bekvämligheten i hamnen.
Under året har vi haft 6 klubbtjänst dagar, 3 på våren och 3 på hösten, då i första hand
löpande underhåll utfördes, såsom:
Städning av hela området, både under våren och hösten. Det är positivt att se att att vi alla
har blivit bättre på att hålla rent och städat på och omkring våra uppställningsplatser. Detta
har noterats av kommunen och Sjöfartsverket och är bra för FBK´s image.
Klubb-båtar, cyklar, bord, stolar och annat lösöre ställdes i ordning för
sommarsäsongen och togs in igen för vinterförvaring efter säsongens slut
Rengöring av alla belysnings/elskåp.
Kontroll och reparationer av vattensystemen, brandsläcknings- och räddnings utrustning. Ett
antal brott på elkablarna för flytbryggorna har lagats.
Kontroll av förtöjningsringar, bommar, stolpar, markeringar, etc för att säkra att båtplatserna
är ordentligt utrustade.
Lagning av skador i betong- och asfaltbeläggningar, lagning av trädäck samt vägar och
uppställningsområden.
Vi har utfört den årliga Egenkontrollen för att fastställa anläggningarnas skick och för att ta
reda på eventuella behov för förbättringar.
Alla viktiga förbättringar/projekt utöver det löpande underhållet som planerades för
säsongen har genomförts:.
Vi har äntligen kunnat skaffa en betalautomat som innebär att det blir enklare för våra gäster
att betala och vi slipper kontanthantering för gästbåtsavgifter och annat som istället sköts via
automaten.
Alla frälsarkransar har fönyats och även fått nya hus.
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Landgången till flytbryggan vid slipen har kommit på plats.
Jollebryggan har fått helt ny landanslutning och ny landgång. Det har blivit mycket bättre för
jolle-folket och andra som använder jolle-bryggan.
Vi har anordnad dräneringar för parkeringsplaterna på västra sidan. Kablar och vattenslangar
till husbils parkeringen har grävts ner.
Alla Y-bommarna vid både vid piren och inne i kanalen har fått upphängningsanordningar så
att de kan hänga fritt från eventuell isbildning. Micke Plåt har jobbat mycket med att hitta bra
sätt att hissa uppp och ner Y-bommarna. Ett arbete som blir effektivare för varje säsong som
går.
Projektet med att montera kraftiga pollare på G-H bryggorna har slutförts och de svagare
förtöjningsringarna har tagits bort. Även större båtar kan förtöja tryggt vid våra flytbryggor.
Samtidigt har alla utstickande bultar, ventiler, etc på P och Q kasunerna rensats bort.
Nya räddningstegar har monterats.
Ny solcellsdriven lantern har monterats på J-bryggan.
Dårliga plankor byts ut på alla bryggor allt efter som. Ett arbete som kommer att behöva
intensifieras.
Dykningarna för att fotografera och kontrollera skicket för förankringarna för flytbryggorna
utförs löpande.
Målningsarbeten har utförts på klubbhuset och lådan för gästbåtsavgifter flyttades till
klubbkontoret.
Belysningen inomhus har uppgraderats och värmeelementen har bytts.
Kontinuerligt underhåll av byggnader har genomförts. Bl.a. har två st fönster på klubbhusets
södra fasad bytts ut. Nytt fuktskydd på golv och väggar i diskrummet har lagts in. Det har
lagts nytt golv i korridor och ventilationen i klubbhus och duschutrymmen har förbättrats.
Hamn och Anläggningskommittén:
Pål Jensen, Jonas Jönsson, Mikael Kristiansson, Jan Jonsson, Björn Holmgren, Rickard Sommarin,
Bosse Körner, Peter Bergner, Bo Jönsson.
Ansvarig: Pål Jensen
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KLUBBHUSKOMMITTÈN
Verksamhetens tyngdpunkt i klubbhuset kretsar helt naturligt kring krogverksamheten som
växer kraftigt under säsongen, hela hamnen lever upp.
Under den resterande delen av året så användes klubbhuset i ringa omfattning av
medlemmarna.
Antalet gästbåtar har haft en liten nedgång men har trots detta tillfört cirka 7 000 besökare till
kommunens näringsliv.
Klubbhuskommittén:
Per Rydelius, Anders Wittlock
Ansvarig: Per Rydelius

HAMNADMINISTRATION
Vi har 31/12-2013 342 st. uthyrda sommarplatser och 66 st. outhyrda. Av de outhyrda är det
33 st. i nord västra hamnen och 33 st. i kanalen.
De 135 st. vinterplatserna är det 24 st. på västra sidan och vi har möblerat om för att få plats
med fler av våra djupa och tunga båtar. På östra sidan är det 111 st. platser och 21st.
outhyrda.
Alla vinterplatser 10 platser på KBV är upptagna och det ligger ett tiotal ”glömda” båtar
spridda i hamnen där en del av ägarna inte har tid/intresse att ta upp.
Mastskjulet på östra har fått fler ”hyllbärare” 44 st. och detta har gjort att vi får in fler master
med bättre ordning. När det renoverades visade sig att vi hade ett antal master som var till
båtar ej liggande i hamnen eller med okända ägare, dessa är nu borta.
På västra har det tillkommit ett helt nytt mastställ med 11 st. master. Totalt har vi 71 master.
Antalet medlemmar i klubben är 1014 st.
Kommittén består av:
Stefan Rosenqvist

INFORMATIONSKOMMITTÉN
Försäljningen av reklamkyltar har
gått bra, tyvärr har Biltema sagt
upp sitt reklamavtal hos oss, vi får
passa på att tacka Biltema som
varit huvudsponsor för Näset Runt
under två år.
Hemsidan har inte uppdaterats
lika ofta som vi önskade, detta då
vi saknar redaktörer som kan
hantera publiceringar.
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Klubblokalen har snyggats upp med nya foton och aktuella seglarbilder från säsongen 2013.
Försäljning av profilkläder har ökat vilket är glädjande att se. Marknadsföring för Näset Runt
samt upptryckning av Jubileumsbrochyr 50 år
Informationskommittén:
Inge Kvist, Bo Zanichelli (webmaster), Robert Hansson
Ansvarig: Inge Kvist

VALBEREDNING
Årsmötet väljer valberedningen som under 2013 bestått av:
Ordförande: Bengt Hillve
Ledamöter: Jan Axelsson, Sven-Åke Lassing, Stefan Skjöld och Per Ahl

REVISORER
Årsmötet väljer revisorer som under 2013 bestått av:
Fredrik Sonesson och Ulf Dahl.

Höllviken i januari 2014
Styrelsen för FBK

Håkan Gerdbo

Pål Jensen

Robert Hansson

Per Rydelius

Ordförande

Vice ordförande

Sekreterare

Ordinarie

Ulf Arntell

Susanne Thommé

Jonas Jönsson

Inge Kvist

Controller/Kassör

Suppleant

Suppleant

Suppleant

Bertil Grip
Suppleant
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VERKSAMHETSPLAN 2013

Verksamhetsplanen för 2014 är ett ”levande dokument” som hela tiden uppdateras och
förändras i takt med krav och behov. De aktiviteter som beskrivs nedan är endast till för att ge
en övergripande bild av de åtgärder och aktiviteter som är planerade vid 2013 års slut.

Mycket av arbetet kommer att präglas av det pågående arbetet med att utveckla
Falsterbokanalen. Detta som en följd av den avsiktsförklaring som nu föreligger.
Styrelsen kommer mycket aktivt att fortsätta detta arbete med fokus på att FBK skall få en
levande hamn, fungerande infrastruktur, miljövänlig prägel och blir en aktiv del i ett nytt
Marint Centrum. Vi kommer fortsätta att arbeta för ett brett samförstånd med alla inblandade
parter men samtidigt kräva att få vara den part som fortsätter att driva fritidsbåtshamnen i
Falsterbokanalen.
Men….ett stort ”men”…skall vi ro i hamn den tänkta verksamhetsplanen under 2014 så
kommer det krävas att långt fler medlemmar än idag träder fram och engagerar sig i våra
olika verksamheter. Valet är enkelt, en parkeringsplats för båten eller en levande hamn med
mycket aktiviteter.

KÖLBÅTSKOMMITTÉN
Under våren 2014 kommer ett antal
tema kvällar med bl.a. genomgång av
kappseglingsreglerna 2013-2016, båt
och segeltrim samt tävlingsstrategier.
Klubb seglingarna kommer att fortsätta
med fast starttid och med omvänd
startordning dvs. lägst SRS-tal startar
först och först i mål har vunnit. Vi
kommer under våren att besluta om
vilken veckodag som ska användas för
att passa så många som möjligt för att
inta tappa fler deltagare.
”Kafé” efter onsdags seglingarna, där
deltagarna förhoppningsvis kan träffas i klubbhuset och utbyta erfarenheter.
Årets storsatsning blir återigen, ”FBK Näset Runt”. Datum inte klart ännu.
Fyra klasser: Cruising, Familj, Flerskrov och Two Star. Seglingen seglas efter SRS
handikappsystem. Sponsorer inte helt klara men Biltema och North Sail verkar positiva.
Aktiviteter tillsammans med ungdomskommittén.
Aktiviteter tillsammans med närliggande båtklubbar.
Utse ”Klubbmästare” i segling.
Utse ”Kanalmästare” i segling
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Verka för att FBK blir representerad på kappseglingar både i närområdet och övriga världen.
Verka för att fler FBK medlemmar och nyfikna besökare kommer ut på havet i olika former av
aktiviteter.

UNGDOMSKOMMITTÈN
Vår målsättning är att få fler aktiva seglare, behålla ungdomarna kvar i klubben efter
genomförd seglarskola och att utveckla intresset för segelsporten.
Ungdomskommittén kommer att
fortsätta utveckla befintliga och nya
ledare.
Vi arbetar för att bredda
jollesseglingen med tvåmansjollar, RS
Fevor som ger möjligheter till
utveckling för ungdomar som vill gå
vidare inom seglingen.
Seglarskolan kommer att bedrivas
som tidigare med nybörjar- och
fortsättningskurser i Optimistjollarna.
Kurser i Feva-segling kommer att
finnas. Utveckling av seglarskolan pågår för att kunna erbjuda fortsättning för ungdomar som
redan kan grunderna i segling.
Tillsammans med kölbåtskommittén verkar vi för att fler ska få möjlighet att delta i
kappseglingar inom eller utanför vår egen klubb. ”Lilla klubbkappseglingen” fortsätter och vi
kommer att marknadsföra den så att vi får fler deltagare under 2014.
FBk kommer att stå som arrangör för en kappsegling för Optimistjollar och RS Fevor i
Öresunds Cup i juni.
Vår förhoppning är att se fler som seglar och har roligt tillsammans på havet under 2014.

AKTIVITETSKOMMITTÉN
Året 2013 gick förbi utan att en hel
del av de tänkta aktiviteterna
genomfördes. Till största del av
anledningen att vi saknade
engagerade resurser, men också
makter som vi inte kunde styra
över, vädret.
Under det kommande året
kommer vi att fortsätta utveckla
vår verksamhet med fler
möjligheter där alla våra olika
medlemsgrupper skall kunna
känna sig välkomna att delta.
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Precis som tidigare år så kommer Klubbaftnar, Utbildningar, Trivselsammankomster och
Föredrag genomföras med en, förhoppningsvis, fortsatt växande skara besökande.
Då flertalet av våra aktiviteter är väderberoende så får vi alla hoppas på tillräcklig vind för
seglen men inte så mycket så att vi blåser inne, samt att vätan stannar under båten och inte
kommer från ovan.
Planen är även att genomföra ett Havets Dag den 3 augusti.
Förutom de ”vanliga” marina utbildningarna så kommer vi även fortsatt genomföra utbildning
inom Första Hjälpen och HLR.

HAMN OCH ANLÄGGNINGAR
Under våren kommer vi att ha tre
arbetsdagar, (klubbtjänst), då alla
förberedelser för den kommande
båtsäsongen utförs, såsom:
-

-

Städning av hamnen, östra och
västra hamnplan och
kanalområdet. Som tidigare
måste östra hamnplan rensas
fullständigt.
vatten och el kopplas på.
cyklar och bord tas ut och görs i
ordning.
kontroll av brandsläcknings- och
räddnings utrustning.
kontroll av förtöjningsringar, bommar, stolpar och markeringar.

Utöver löpande göromål skall FBK utföra ett antal projekt:
-

sänka alla Y-bommar som har lyfts ur vattnet.
göra en grundlig genomgång av skickat för trädäck och annat för bryggorna i kanalen.
intensifiera arbetet med att byta kopplingar mellan elementen för flytbryggorna (G-HJ).
montera hjul på landgångarna för G-H-J bryggorna.
införskaffa och montera ny toa-tömning för våra och gästande båtar, denna gång
med slangpump istället för känslig impeller-pump.
planera för båtbottentvätt, antingen permanent eller mobil.
göra en större renovering av toalett och duschutrymmena.
elsystemet i klubbhuset förbättras.
Det största projektet som styrelsen har arbetat med under ett antal månader är en
eventuell utbyggnad av det befintliga klubbhuset. Detta för att förbättra för klubbens
medlemmar att bedriva klubbverksamhet också under den tid som det befintliga
klubbhuset är uthyrd till restaurangverksamhet. Framförallt är detta viktigt för vår
ungdomsverksamhet.
Detta är i enlighet med medlemmarnas önskemål i den enkät som FBK utförde för ett
år sedan. Vi har tagit fram en kostnadsneutral lösning som kommer att presenteras
på årsmötet. När detta görs kommer klubbkontoret att få en ny placering.
Därmed blir det möjligt att bedriva restaurangverksamhet under större del av året. Allt
efter vad den krögare som kommer att driva restaurangen finner möjligt.
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HAMNADMINISTRATION
Arbetet med platserna fortsätter med att gå igenom vår kö-lista, dela ut platser till de som är
nya medlemmar ca 20 st. Omplacering av båtar som behöver djupare platser.
Nytt från IdrottOnLine är att alla medlemmar skall läggas in i deras register med hela
personnumret för att vi skall få bidrag, vi fattas ca 950 nummer.
Nu när vår betalautomat för hamnavgifter är på plats och inkörd kommer hamnvärdarnas
uppgifter att bli lite annorlunda och smidigare.
Marknadsföra att vi har lediga båtplatser på bättre sätt.

INFORMATIONSKOMMITTÉN
Vår uppgift är att marknadsföra vår
båtklubb och de aktiviteter vi genomför.
Detta tänker vi i stort genomföra på
följande sätt under det kommande året:
-Engagera fler personer att få fler
sponsorer till Näset Runt och alla våra
arrangemang
med försäljning av skyltar m.m.
Förbättra och göra Hemsidan mer
aktuell och mer informativ.
Hjälpa våra ungdomar med
marknadsföring.
Se till att våra sponsorer får glädje av sina satsade pengar.
Hålla oss informerade om allt som händer om kommunens framtidsplaner angående
hamnen. Hålla den lokala pressen informerad om våra aktiviteter och framtidsplaner.
Försäljning av reklam i hamnen. Söka upp nya sponsorer till vår fina förening
Ta fram informationsmaterial till nya medlemmar
Marknadsföring av alla Våra arrangemang Näset Runt, Havets Dag, Jolletävlingar m.m.
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