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FBK är en allmännyttig ideell förening och
har till ändamål att lokalt främja ett aktivt
båt- och friluftsliv samt driva
hamnverksamheten grundad på kraven om
tillgänglighet och skydd för Höllvikens unika
miljö.
FBK skall verka för god sjösäkerhet samt ett
gott kamrat- och sjömanskap.

Om man tittar i ”Backspegeln” så är det nog så att 2017 inte kommer att hamna på 10 i Topp-listan
över de bra åren - för det var detta år som började med en översvämning som heter duga! Det var
inte bara en massa extra jobb som vi var tvungna att ”kalla in” extra personal (medlemmar) till utan
det var också så att det kostade en och annan extra slant som vi kanske hade tänkt skulle gå till
roligare saker.
Vidare har vi inte kommit längre med Vellinge kommun och deras avsiktsförklaring med
Sjöfartsverket då dessa två fortfarande inte är överens om hur det kommer att bli i framtid, vilket
följaktligen också påverkar FBK. Skam den som ger sig, vi jobbar vidare med samma visioner som
innan – där Visionsgruppen har en viktig roll.
Året i övrigt har varit nästan det samma som innan, med Näset Runt och seglarskola för ungdomar.
Därutöver har vi haft en del sammankomster som ”Trivselkommittén” har anordnat, vilka hade bra
uppslutning i trivsamma former.
Summerar man året som har gått kan man konstatera att vi är alla medlemmar i en förening som har
ett gott renommé och som många båtägare gärna vill vara medlem i
Styrelsen i Falsterbokanalens Båtklubb

Kölbåts- och tävlingskommittén
Kölbåts- och tävlingskommittén
• Under säsongen har det seglats 16
klubbseglingar från den 18 maj till den 4 september
där 7 räknas in i slutresultatet. Totalt startade 14
kölbåtar och 2 flerskrovsbåtar totalt gjordes 90
starter. Totalt sett något färre båtar än förra året
och något mindra antal starter.

• Årets ”Klubbmästare” blev Martin Eliasson med
besättning i RelaX som deltog i 12 av de 16
delseglingar. Tvåa blev Rikard Roth i XAR 1 poäng
bakom RelaX. Trea Mats Åbjörnsson I Pride. Årets
”Kanalmästare” blev Rikard Roth i Xar som också
tilldelades specialpriset ”Årets sega gubbe” efter
nästan 37 timmars seglande i Silverrudder vilket
resulterade i en 2:a plats i klassen.
I flerskrovsklassen tog Tecklind/Lundström
traditionsenligt första priset i sin katamaran NACCE
efter 8 starter. Kanalmästare i denna klass blev
Kaj Nilsson i Ruffhäxan.
• Den 25 juni arrangerades Öresund Cup en Grön
segling för Optimister med deltagare från sydvästra
Skåne. Liksom förra året tillät inte vädret någon
segling detta året.
• Näset Runt den 17 Juni en regatta runt
Falsterbonäset blev en omväxlande segling med
både frisk vind och stiltje 18 deltagande båtar från
klubbar i sydvästra Skåne.
• FBK har även i år varit representerad med
deltagare på kappseglingar i både Sverige och
utomlands med goda resultat.
De som gjort detta möjligt är:
Jan Jonsson, Peter Malmqvist, Bertil Grip, Joakim
Lang, Rikard Roth, Peter Larsson, Anders Thulin
och Patrik Lundström.
Festarrangörerna från Aktivitetskommittén.
Samt hjälpande händer från ungdomskommittén.
Hamnkapten Stefan.
Ett varmt tack till alla
För tävlingskommittén

Ansvarig: Per-Jonas Qvist

Hamn och fastigheter
2017 hann inte mer än starta med kung Bore slog
till med vinter storm och extrem vatten som mätte
1,53 m över normal.
Tång fick vi så det räckte och blev över i hela
hamnen sanering och återställning blev en hjälte
insats av medlemmarna som kom och hjälpte till
med saneringen . TACK. Trots mångas insats tog
anläggningen en hel del stryk som vi var tvungna
att hyra in olika entreprenörer till så som El och
markarbete .
Kontroll dykningar gjordes den 15/1-17 på våra
flytbryggor och resultatet var en dokumentation i
bild och skrift på statusen av förankringarna endast
mindre rörelser konstaterades på 2-4 ankare.
Inspektioner av fastigheterna gjordes av försäkrings
bolaget som inte kunde finna vattenskador som
orsakats av översvämningen, där i mot en vatten
läcka under Märtas som tätades omedelbart och
ett helt annat arv uppdagades som nu en
arbetsgrupp i styrelsen arbetar med.
Våra varmvatten beredare gav upp på försäsongen
och två nya installerades.
El arbetena i hela hamnen har fortsatt sedan tidig
vår, byte av kabel på del av flytbryggan H och alla
säkrings plintar som var till åren och fick nåda
stöten vid vinter stormen el mätarna klarade sig
otroligt nog .
NW hamnplanen åtgärdades efter sjösättningen
och det arbetet blev ganska omfattande närmare
80 ton massor lades ut och kanten mot havet som
rämnat förstärktes ordentligt med stora sten
bumlingar och Stefan shoppade betong block med
smörgås tårta och en del fick vi av entreprenören
som fixade planen. Även stora hål i asfalten blev
reparerade av NCC.
NÖ sidan var i behov av en del kompletteringar av
makadam ca 60 ton säkerställde körbarheten på
området.

Båtarna kom i sjön och allt såg ut att vara frid och
fröjd då det uppmärksammades av rådiga
medlemmar att något var på tok med flytbryggan H
som mer och mer tog form av en banan och nya
Dykningarna visade att några schacklar brustit från
ankarna ute mot kanalen , de ligger ca 1-1,5 m i dy
och där med svåra att visuellt inspektera. Det var
förvånande att se att de från början varit betydligt
klenare än kättingen , beslut om att omedelbart
byta alla schacklarna togs och arbetet med att byta
alla schacklar startade omedelbart ca 60 st är nu
bytade på alla flytbryggorna .
Orsaken är sannolikt en kombination av
högvattnet som försvagade de östra schacklarna
och att vi straffade upp fånglinor och förtöjningar
för att kompensera avdriften på flytbryggan samt
det utlösande att många stora tunga gästbåtar låg
på flytbryggorna i vår/ sommar det med mycket NO
vind blev för mycket och det gav vika .
Ett förslag för att råda bot på förtöjnings
problemen på H bryggan och samtidigt säkra upp
flytbryggan är att läsa om i Verksamhetsplanen
2018.
Vår förhoppning om ett större område i hamnen
ser mörkt ut i skrivande stund, Kommunen och
Sjöfartsverket är nog långt ifrån varandra men KBV
huset med tillhörande mark och lada är arrenderat
av kommunen för att flytta på scouterna och
området på bojverkstadens mitt del har tilldelats
SSRS, vi har i dagarna fått låna två plan på pricka
stället för långa master.
En dialog med Sjöfartsverket har inletts med deras
nya projektledare som är i mycket bra ton och
förståelse för vår sak, men det tar tid så ha
tålamod.
NÖ slipen har fått nytt lås som styrs med våra
nyckel taggar. NW jolle slipen fick delvis ny
beklädnad gamla brädor bytades på klubbtjänsten
Ventilationen i duscharna är bytade och ordentligt
utsug är skapat.

Jag har kanske missat något men så är det med en
stor anläggning som hela tiden kräver större och
minder insatser och jag kan konstatera att
medlems engagemanget är mycket bra och oerhört
viktigt och det resulterar i att vi ännu så länge kan
värna om att avgifterna är hanterbara för oss alla.
Vi ses i hamnen
Ansvariga: Mikael Kristensson & Bosse Körner

FBK Information
FBK-Information
Våran Hemsida har blivit helt omgjord utav Rikard
Roth, han har byggt om i stort sätt allt så att man
ser tydligt alla nyheter och även historik. Våra
sponsorer har fått bättre utrymme så att deras
budskap kommer ut på ett tydligt sätt. Ett stort
tack till Rikard som gjort detta till alla medlemmars
stora glädje.
Våra sommarjobbande ungdomar gjorde återigen
ett otroligt fint jobb med att hjälpa våra gästbåtar
tillrätta i vår hamn. Klubbtjänst som hamnvärd var
det en del som gjorde och tillsammans gjorde att vi
nådde budget på denna viktiga tjänst för både
gästbåtar och husbilar.
Reklamskyltar/Sponsoravtal
Några nya sponsorer har dykt upp under året så vi
har rensat några av de tidigare nertagna skyltarna
och berett plats för de nya. Vi jobbar med att göra
plats för fler reklamskyltar till höger innan
glasskiosken, mycket bra reklamplatser som blivit
bort-plockade.
Ansvarig: Ann Kristin Olsvold
Medhjälpare: Rikard Roth, Martin Eliasson och
Inge Kvist

Miljö
Under året har Miljökommittén hjälpt till med
uppgiften att säkerställa så att FBK tar vara på och
efterlever de miljökrav som ställs av
myndigheterna.
– Debatten kring nyttan av spolplatta och att vi
måste avvakta tills vi vet var vi kan anlägga en
platta, gör att just denna investering kan skjutas
fram tills dess att detaljerna för Falsterbokanalenprojektet är klara. Dessutom har bottenfärger
aktualiserats på olika plan och som med all
säkerhet kommer att förändras inom en snar
framtid - vi har följt utvecklingen av denna
diskussion och hur vi kan följa denna förändring
Ansvarig: Styrelsen

Ekonomi
Under verksamhetsåret 2017 har medlemsavgifter
och pris för båtplatser varit oförändrade i enlighet
med det förslag som höstmötet lade fram i sitt
budgetförslag.
Sammanfattningsvis kan konstateras att det
ekonomiska resultatet i stort följt lagd budget
utom på två punkter. Januaris storm, med bl.a
översvämning som konsekvens, har orsakat
sammanlagda oförutsedda kostnader på drygt 300
tkr. Det budgeterade resultatet på 620 tkr, som var
planerat att användas till avskrivningar, blev istället
392 tkr och därmed bli årets avskrivningar också
lägre.
Osäkerhet kring Kommunens planer för
Falsterbokanalen har även i år påverkat våra
ekonomiska beslut och kommer så att göra även
under 2018.
Ansvarig: Rodika Klinge

Aktiviteter
Förutom att aktivitetskommittén har deltagit och
varit behjälpliga i de olika arrangemang som det
går att läsa om under Kölbåts- och
tävlingskommittén så har vi haft en del sociala
aktiviteter såsom medlemsutbildningar,
klubbträffar, föredrag , söndagsfika, medlemsfester
m.m
Ansvarig: Börje Svensson
Med hjälp av: Eva Kristensson - Eva Körner - Ingrid
Sommarin

Ungdomskommittén
Seglarskolan för barn och ungdom har bedrivits
under sju sommarveckor på klubbens Optimistjollar
och RS Fevor. Träningsverksamhet har genomförts
under ett tillfälle per vecka under säsongen maj –
september.
Två kvällskurser hölls för vuxna i C 55:orna under
månaderna maj, juni och juli.
Totalt inom Seglarskolan hade vi ca 48 deltagare
varav 12 st vuxna och 36 st barn o ungdomar.
Andelen flickor och kvinnor har i årets seglarskola
varit ca 48 %. En av vuxenkurserna har reserverats
för flickor och kvinnor.
FBK:s deltävling i Öresundsracen kunde inte
genomföras i juni eftersom det blåste för mycket.
Flitiga seglare såsom Clement, William o Gustav
Aasholm Bradley har premierats bl a för sin fina
insats för klubben i JR Cup i Marstrand där de
seglade en av Fbk:s C 55:or, gick till final och
placerade sig på en 7:e plats. Torsten Liljedahl
premierades för flitigt seglande bl a på skuta över
Nordsjön.

Fbk har representerats på kappseglingar på
regional nivå- och riksnivå genom bröderna
Aasholm Bradley.
En av sommarens höjdpunkter var en söndag i juli
när vi gästades av ca 30 ungdomar med
synnedsättning från föreningen Unga med
synnedsättning i Syd. Från Fbk ställde mellan 15 o
20 funktionärer upp. Vi seglade på kölbåtar som
klubbmedlemmar ställde upp med, vi åt en härlig
måltid och fick lite tid att prata med våra gäster. Vi
hade en fantastisk dag tillsammans och
ungdomarna fick uppleva hur det känns att komma
ut på havet och segla. Det blev mycket uppskattat!
Medhjälpare i kommittén:
Bertil Mattsson, Bertil Grip, Inge Kvist, Sven
Thomée, Kaj Nilsson, Jan Jonsson
Ann Kristin Olsvold och seglarskoleinstruktörerna
Ansvarig: Susanne Thomée

Visionsgruppen
2017 har präglats av idogt arbete gällande hur
hamnen kommer att gestalta sig efter det att
kommunen och FBK:s visionsgrupp kommit överens
om att så här kan vi gå vidare - och att alla är nöjda.
Det har givetvis varit ett ömsesidigt givande och
tagande som gruppen hoppas att alla medlemmar
kan ställa sig bakom.
Ansvarig: Bertil Mattsson, Sven Thomee, Eva
Körner, Ingrid Sommarin Michael Kristensson samt
vår ”rådgivare” Erik Leander.

Ett stort TACK till ALLA Er som hjälpt till i de
olika grupperna och som inte omnämns i
verksamhetsberättelsen!

