1940

Bilderna visar en badstrand där vi idag har
vår Toppenbrygga och slänten där vi
sjösätter jollarna.
Det fanns endast en träbrygga, ungefär där
som Arnold har sina pumpar idag. Bunkringen
sköttes då av Esso Bengtsson.
Bengtsson hade även en turbåt som han, för
en lite penning, körde turister med genom
kanalen.

Det var enbart pirarmarna och rännan som
stod klara, den nuvarande hamnbassängen var
en ypperlig badplats då det endast var
knädjupt, tillika erbjöds det ett kristallklart
vatten då pirarmarna höll tången stången.
Badande har berättat att när stora båtar
passerade kallades barnen in på stranden,
risken var annars att de små liven “sögs”
ut på det djupa.

Det hus som syns till höger på bilden
är det gamla Lotshuset på NV sidan,
det låg där Kustbevakningen har
sitt hus idag.

1963

”I have a dream” myntades detta år, men det var inte
enbart Mr King som hade en dröm, även ett gäng glada
fränder som gillade havets böljor hade en dröm....en
dröm som detta år förverkligades genom att man för
första gången satte segel i FBKs namn.

Förutom dessa två viktiga händelser så vi minns vi året för det var då den första
James Bond filmen visades på bioduken, riksdagen tog beslut om fyra veckors
semester, Wennerströmaffären, den första knapptelefonen installerades och inte
minst för att det var året då John F. Kennedy, ofrivilligt, satte skorna på hyllan.

1964

1967

15 båtplatser med
akterförtöjning på boj

Bojarna ersätts
med stolpar

1969
Antalet kajplatser
utökas till 150
Från det att FBK sjösattes har styrelser och medlemmar arbetat hårt, målmedvetet
och utan annan ersättning än den tillfredställelse av att se vad mycket vi under åren
har åstadkommit.
Utan några nämnvärda stöd från vare sig stat eller kommun har vi under dessa 50 år
lyckats få en fantastisk hamn och en väl fungerande verksamhet.
Men…luta sig tillbaka och vara nöjda? Nja, denna kväll skall vi fira en pigg 50-åring
men i morgon börjar en ny resa, en resa som skall ta oss till de 100, en resa som
kräver engagemang, hårt arbete och en vilja att tillsammans göra klubben och
hamnen än bättre och fylla verksamheten med ett fantastiskt innehåll.

Våren 1963 kallades intresserade båtägare
till en sammankomst på Kämpinge
strandhotell.
Sammankallande var Malmö Yacht Klubb som
hade ett förslag kring en sammanslutning
som skulle tillvarata dessa intressen
gentemot kanalmyndigheten.
Tanken var att det skulle vara en
underavdelning till Malmö Yacht Klubb,
så blev det dock inte utan föreningen
Falsterbokanalens båtklubb bildades istället.

1973

Flyttar vi oss tio år fram i tiden så hamnar vi
i ett år då en annan viktig milstolpe slogs ner,
detta är nämnligen året då ett klubbhus kom
till.
Under denna period förvaltades kanalen av
Naturvårdsverket och FBK lyckades förhandla
till sig gratis mark för ändamålet, detta i
utbyte mot att FBK inrättade en toalett för
offentligt bruk….och så blev det.

I april 1973 hölls årsmötet för första
gången i egna lokaler.

1975
Hamnen byggs ut till
240 platser

1980
1976

Sjöfartsverket tar
över ansvaret för kanalen.

Klubbhuset byggs ut

1993

1983
EM för Hobbie Cat 16

1996

Fem jolleseglare från
FBK är i samma
världsmästerskap

FBK anordnar SM för Snipe

2000
FBK erbjuds att ta
över hamnverksamheten i
Falsterbokanalen

2001

2002
Arrendeavtalet för småbåtshamnen
undertecknas den 11 november

FBK anordnar SM för
Laserjollar

2004
Till OS har tre av våra ungdomar kvalificerat
sig och som är “fostrade” i FBK:s
Jollesektion.
Magnus Lövdén , Kristian Mattsson och
Martin Strandberg är klubbens första
som kvalificerat sig till en OS trupp, men
förhoppningsvis inte dom sista.

2005
16 april.
Denna dag ankom flytbryggorna
på morgonkvisten och sen
påbörjades ett arbete som under
dagarna tio engagerade både
klubben och montören Pontona.
Redan under juni månad var
samtliga platser fulltecknade och
en kölista fick sjösättas.

2010

En brygga blir till…
En trevlig start på sommaren
fick vi med våran klubbfest. 60talet glada medlemmar var på
plats för att påbörja
festligheterna med att Jens
Bertilzon invigde
Toppenbryggan.
Efter det så fick magen sin
beskärda del av kalaset då den
fylldes av en underbar
sommarbuffé. När vi väl tagit
oss igenom menyn
ackompanjerat av en massa
snapsvisor var det dags för att
kasa omkring på vår nya brygga.

2011

Den 7 maj invigdes vårt nya fristående Hamnkontor som vi
fått som en donation av våra aktiva medlemmar, Kathleen
& Ulf Kristoffersson.
Denna donation är, hittils, den största gåva som FBK
någonsin fått.

Jordenruntseglarna Agnes och Bertil Mattsson gav sig
iväg 5 juli 2007 på en enorm seglats runt vår runda klot.

2012

Deras äventyr har vi kunnat följa på nätet och genom
föredrag där dom berättat om sina äventyr.
Exakt på femårsdagen anlände dom till Falsterbokanalen.

Näset Runt
FBK :s nya tävlingssegling där alla
klubbar bjuds in att segla runt
vårt näs och våra rev.
Två år har denna körts där 2012
var det första året.
Drygt 30 båtar har gått till start
vid varje tillfälle och fler kommer
det att bli under kommande år.

Havets Dag
(2009-2012)

Trots det något osäkra vädret
lockades upp emot 5000 att ta sig
ner till vår fantastiska hamn. Här
möttes dom av en mängd
aktiviteter för både stora som små
och för både garvade sjöbusar och
landkrabbor.
Upp emot 300 personer fick känna
fartvinden då två RIB-båtar tog
dom till havs, 150-talet barn
vadade ut i havet för att lära sig
om räkan Rut och annat liv vid våra
strandkanter.
Briggen Tre Kronor af Stockholm
meddelar att man aldrig haft så
många intresserade som samtidigt
ville få uppleva detta fantastiska
segelfartyg.

Lejontassen

2013

Varje år delar Lions ut ett pris till en person som har utmärkt
sig i våran kommun. Janne Jonsson blev nominerad och tog
tillika hem priset.

Motiveringen lyder:
LIONS CLUB RENG HÖLLVIKEN
TILLDELAR JANNE JOHNSSON LIONTASSEN 2013,
FÖR HANS UTOMORDENTLIGA INSATSER UTAN EGEN
VINNING FÖR FALSTERBOKANALENS BÅTKLUBBS
MEDLEMMAR I ALLMÄNHET OCH DESS UNGDOMSVERKSAMHET I SYNNERHET.

Ny klubbåt
Den nya klubbåten blev sjösatt
med pompa o ståt. Ett gäng
FBK:are med Janne i spetsen
gjorde den historiska
sjösättningen värdig.
Mona svingade jungfrudrycken,
men hon var nog mer sugen
få den i sig än på skrovet…..
Båten är döpt till ”Janne” vilket annat
namn kan passa bättre än detta.

Profil

Sven Lundström
Kanalmästare Falsterbokanalen
När Svens föräldrar flyttade ner till
Ljunghusen 1945 visste dom inte vad det
skulle bli av Sven. Dom hittade en jolle men
dom satte den på fel ställe - i en sandlåda,
inte f-n tyckte Sven att det var så roligt. Han
uttryckte tydligt för sina föräldrar
“BÄR NED MIG TILL SJÖN”….han fick sin
vilja igenom vilket så småningom blev till FBKs
glädje.

Sven är aktiv i Skanörs BK där han är
tävlingsansvarig. När vi kör våra stora tävlingar
är han aldrig sen att hjälpa till.
Även på förbundsnivå är han med i
tävlingsledningen i vår region.

anekdot

På en båt som låg förtöjd vid kaj, satt en man och läste tidningen
medan hans fru slängde sig i plurret för att rädda deras hund som
hade hoppat överbord. Nu var det ju så att damen i fråga var naken
vid tillfället. Uppståndelsen lockade givetvis en hel del nyfikna som
började samlas på kajen. Hundens räddare som säkerligen var lite
blyger kröp sålunda in under bryggan….en person på kajen kom till
undsättning med hjälp av en handduk som kunde skyla nakenheten.
All denna uppståndelse och ståhej hade på inget sätt påverkat
hennes man, han satt fortfarande i godan ro och läste sin tidning.

Profil

Lasse Kanot!
Lars Lindborg har varit med oss sedan 80-talet, men
det är nog få som vet varför han kallas för ”Lasse
kanot”.
Lasse var mycket glad för att paddla kajak, men även
han växte upp och köpte en stor båt.
Under denna perioden var det inte så lätt att “tränga”
in en båt i hamnen, han fick dock en en plats innanför
den NÖ piren där det fanns sex platser utan möjlighet
till akterförtöjning.
Men Lasse är inte den som lät sig avskräckas utan han
satte igång och fixade sin egna förtöjning. Han byggde
en form som fylldes med cement. När allt var färdigt
för utplacering (ända ute vid svängen på NÖ piren) så
tog Lasse två av sina kanoter och gjorde en
kattamaran av dem med hjälp av stabila brädor.
Första färden med den nya kattan blev en transport
över kanalen med denna nytillverkade boj hängande i
bräderna, strax under vattenytan. Nästan ända
framme vid utläggsplatsen började den ena kanoten ta
in vatten och ekipaget sjönk med boj och allt, knappt
femtio meter från den riktiga platsen.
Lasse gav inte upp men hur han fixade det till slut
förtäljer inte denna historia.

Enligt uppgift har en viss Herr Per Ahl skändat den Svenska
fanan. Han lär ha idkat «flaggbränning» i Västra hamnen.
Orsaken torde vara att Per, trots varningar från andra,
envisades med att grilla på en äkta kolgrill som monterats
på båten. Gnistorna tog fart o satte fyr på Ahls fana. Tur
det inte var FBK flaggan som brann upp.

Flaggbränning
anekdot

