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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. 

 

Organisation: FBKs - verksamhet leds av styrelsen och jobbar i enlighet med klubbens stadgar och 

hamnreglemente samt beslut tagna på medlemsmöten. 

Vi har 6 ledamöter i styrelsen förutom ordförande och 3 suppleanter. Under året har vi genomfört 13 

styrelsemöten varav 1 årsmöte den 28 mars och 1 höstmöte den 28 nov. 

Föreningen har under året haft en anställd – hamnkapten. 

Ledamöter: Rodika Klinge kassör, Christer Jacobsson, Patrik Meynert, Michael Kristensson, Börje 

Svensson, Rikard Roth, Rickard Sommarin ordf. 

Suppleanter: Bo Körner, Ann Kristin Olsvold, Bo Zanichelli. 

Valberedning ordinarie: Gert-Ove Nilsson, Stefan Rosenqvist suppleant – Bill Lundborg 

Revisorer ordinarie: Jörn Plato, Peter Larsson suppleant: vakant.  

Vad var det då som hände: 

 2019 var det året man minns där de planerade mötena mellan Sjöfartsverket och Vellinge kommun 

gång efter annan skötts framåt i tiden, och det sista som skulle gå av stapeln var bestämt till slutet av 

december och som blev av i början på januari – skam den som ger sig!  Om detta möte får ni mer 

information om på årsmötet. 

Vi börjar få ”snurr” på klubben och det gäller alla våra verksamheter vilket Vi är väldigt glada för, som 

t.ex. Martin Strandberg som varit hos oss tillsammans med seglare som har som mål att deltaga i 

kommande OS och som har valt Falsterbokanalens båtklubb som sin ”träningscamp” med sina 

fantastiska möjligheter till segling med skiftande förutsättningar! 

Det har också förts en diskussion om att Vellinge Kommun ska starta upp ett seglargymnasie 

(Riksidrottsgymnasium) – där Svenska seglarförbundet har varit och uppvaktat de styrande politiker i 

kommunen. En ganska lång process då det är många som skall vara med att bestämma och besluta. 

Det finns bara två i Sverige sedan tidigare, och det är Motala och Lerum.  

Det som var riktigt glädjande var att vi fick nya krögare till vår restaurang och om allting går som det 

ska så skall de öppna strax innan båtsäsongen går igång, med en meny som bättre stämmer in på vad 

medlemmar och gästande båtar önskar/vill ha – med namnet BARPORTO. 

  



Under de olika kommittéernas berättelser kan man läsa mer vad som hänt just där. 

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 

  

 Under våren genomfördes 3 temakvällar. Martin 

Strandberg berättade om sina kappseglingar, Claes 

Hierseman från Gransegel pratade trimning och 

slutligen höll Bertil Grip en regelgenomgång.  

Under säsongen har det seglats 17 seglingar från 15 

maj till 1:e september. Fyra seglingar ställdes in 

beroende på väder och få anmälda. Totalt var det 

16 olika båtar med på seglingarna. Med 79 starter 

så var det i paritet med 2018 (76 startande båtar). 

Vi har provat lite nya saker denna säsong: 

- Klubbsegling även ett antal torsdagar; intresset 

var lågt det är onsdag som gäller framöver.  

- Stimulera ungdomar och tjejer att vara med 

genom att få sänkt SRS tal; har inte gett några fler 

deltagare och kommer inte att gälla nästa säsong.  

- Justera SRS för vinnande båt och sista båt för att 

få jämnare segling; beroende på att endast ett fåtal 

båtar deltagit ett flertal gånger så kan man inte se 

att det gett det önskade resultatet och kommer 

inte att gälla nästa säsong.  

Serien avgjordes på slutet där Pride med Mats 

Åbjörnsson och Ylva vann med ett par poäng 

mindre än XAR och Rikard Roth. Alla seglingarna 

avslutades med grillning och ”mole pilsner”, ölen 

sponsrades av Roth Fastigheter. 

I flerskrov blev det ingen serie. Nacce var med 2 

gånger i början av säsongen.   

Söndagen den 8/9 var det dags för 

Kanalmästerskapet. 6 båtar på startlinjen med 

svaga vindar även i år. Efter att vinden snurrat 360 

grader och åter landade på sydost så kunde @Z 

med Bo Zanichelli korsa mållinjen på första plats.  



Den 23/6 var det dags för Öresundrace med 

optimister från våra närmaste grannklubbar. Som 

2018 bjöd dagen på kanonväder med sol och 

ljumma vindar. Vinden började i nordost och 

slutade i sydväst, vi fick flytta märkena efter varje 

segling.  11 ungdomar var på plats med sina 

optimister för att köra en fyrkantsbana. 

Seglingarna avslutades med grillning på hamnplan.  

Näset runt var flyttad till augusti för att se om detta 

kan bidra till ett större intresse. I år körde vi den 

17/8. 12 båtar anmälde sig och med frisk vind från 

sydväst kunde 9 båtar ta sig runt näset. I år är vi 

återigen med Öresunds Cup och genomför 

seglingen i augusti. 

Årets stora insats var arrangemanget av J24 

Swedish Open 2019. Detta hölls samtidigt som 

Näset runt med seglingar fredag till söndag. 

Planeringen siktade in sig på 11-12 båtar, 

anmälningarna överträffade detta med god 

marginal då 18 båtar kom till start, 9 svenska, 1 

engelsk och 8 tyskar. Speciellt var regatta festen på 

lördagen en stor utmaning med över 100 deltagare.  

FBK har även i år varit ute på kappseglingsbanorna i 

Sverige och utomlands med goda resultat.  

Erbjudande om kölbåtscoaching blev ingen 

framgång, inget intresse visades.  

De som varit aktiva och gjort detta möjligt är: Per-

Jonas Qvist, Jan Jonsson, Bertil Grip, Joakim Lang, 

Rikard Roth, Peter Larsson och Bo Zanichelli. 

Speciellt tack till Per-Jonas, Bo och Peter för 

fantastiska insatser under J24 arrangemanget.   

Tack till festarrangörerna från Aktivitetskommittén 

och hjälpande händer från ungdomskommittén. 

Ansvarig: Rikard Roth tillsammans med Bo 

Zanichelli 

 

  

  

    

  



Fastigheter 

Klubbhus: Det har utförts årlig tillsyn och åtgärder 

som krävts, åtgärderna utfördes på klubbtjänst vår 

och höst 

Restaurang Näsets by the Sea gick i konkurs under 

året och av den anledning har vi inte haft någon 

restaurang på plats, vilket har varit ett avbräck 

både ekonomiskt och i form av besvikna båtgäster 

och medlemmar. Det var många turer fram och 

tillbaka och krav ställdes på ägaren/konkursboet. 

Hösten 2019 utsågs en grupp styrelseledamöter 

som skulle ta sig an möjligheten att hitta en ny 

intressent till restaurangen och strax innan 

Höstmötet blev det klart med en ny krögare.   

Vid detta tillfälle uppdagades en hel del fel i lokalen 

som vi var tvungna att åtgärda för att 

överhuvudtaget kunna bedriva restaurang/ 

uthyrning fortsättningsvis  

 Ansvarig: Bo Körner 

 

Hamn 

 2019 inleddes med dunder och brak då 

vinterstormen drog in och stökade till det 

ordentligt, tog med sig hela kantskoningen på NV 

hamnplanen och äventyrade båtarna på land. 

Vi har lite rutin nu på hur vi handskas med sanering 

av tång och återställning då samma inträffade 

2017.  Lyckligt lottad är jag då jag sökte hjälp med 

sanering, många anmälde sig så även 

övervintrande långseglare, vi skottade och 

skyfflade tång i dagarna 3.  Stort tack . 

Skadorna blev mer omfattande denna gång på 

strandskoningen som åkte ut i sjön block på 3 ton 

kom på glid och bärlagret som de låg på åkte med 

ut, El & Vatten blev delvis eller helt skadat, det stod 

snart klart att här fick man kavla upp armarna en 

bra bit då vi fått in offert på kostnaden av troligen 

på Ca 235 000 kr 

I och med att vi var på det 2017, tog vi beslut om 

att ytterligare förstärka kanten mot havet med stor 

sten och makadam. 



Försäkringsbolag, Hyresvärd SJFV,ingen av dem var 

sugen på att hjälpa oss med ekonomin. 

Vi kavlade upp armarna lite till och inser att där 

ryker önskade och budgeterande förändringar i 

hamnen för att lösa uppgiften. 

FBK Ställde frågan till kommunens ordförande 

Carina W som vände frågan till berörd nämnd och 

fick beviljat ett Förenings bidrag på 120 tusen till 

FBK. 

Arbetet startade då båtarna var i sjön med Göran 

(gräv djävulen) från Stefan Kristenssons 

Entreprenad. 

Då tyckte jag att det återigen  var kul och 

meningsfullt att jobba för FBK. 

Det varade i ca 1 vecka sedan kom nästa smocka 

och då från SFV som påtalade att asfalten vid 

grindarna till deras kaj blivit förstört av den tunga 

kran som sjösätter på NV sidan och kräver åtgärd, 

inte omedelbart men med tanke på att båtarna 

skall upp till hösten så fick jag välja. 

Det var ett pris på 97 000 + moms eller en lättare 

reparation på 37 000, så det blev den sistnämnda. 

FBK var i stort behov av utomhus förvaring och 

frågade SJFV om vi kunde hyra en yta för det 

ändamålet och fick ett förslag på 530 kvm som de 

ville ha 53 000 a år för. Då det stod klart att den 

befintliga hyresgästen där inte tyckte det passade 

dem och uttryckte det till markägarens ombud som 

förmedlade det till oss - vi tackade för beskedet 

och går vidare. 

Behovet kvarstår och vädjan till kommunen om att 

få hyra en del bakom KBV huset, det går inte att 

hyra men det går att låna och det är vi fruktansvärt 

tacksamma för, där av att det skall vara snyggt och 

städat . 

Parkeringen NV sidan fick sig en upplyftning med 

lågplint och plank som parkerings begränsare som 

utformades av Björn H. Tack Till Björn. 

 

 



Mast stället på NÖ sidan fick lite omvårdnad samt 

att kanten runt udden fick ett skydd mot tången vid 

ett eventuellt högvatten. 

Planen fick lite mer grus för avjämning och det är 

nog ett evighets jobb. 

Vi pålade tre nya platser på KBV bryggans insida 

som är 5,5x16 m en av dem är klubbens gröna 

gästplats. En stor på Q Bryggan skapades 15x5,5. 

Säkerhets dykningar på flytbryggorna genomfördes 

med att vi klarar oss något år till. Det är ytterst 

viktigt att vi alla hjälps åt att hålla stora tunga 

gästbåtar borta från flytbryggorna, Kraftig säker kaj 

för dem har vi bara till låns 30 m av.  Priset för att 

byta brusten kätting är inte att leka med. 

Alla Arbetsdagarna genomfördes med bravur- och 

till er som var med och arbetade TACK. Det var en 

dag som gick bort på grund av dåligt väder och alla 

bör hålla koll för förändringar på Hem- sidan. 

Vidare jobbas med blankett för arbetsplikten samt 

något liknande om vinterplatserna, mastställ, El 

mm för att öka tydligheten på Hamnkontoret, samt 

som debiterings underlag. 

El Kostnaden har stuckit i väg och vi måste vidta 

åtgärder för ett rättvist system för debitering. 

Jag vill slå ett slag för att kommittéerna söker hjälp 

och inte minst hamn kommittén, vi är några tappra 

men är önskvärt med fler händiga till denna grupp. 

Jag har nog glömt något kanske viktigt eller någon, 

men har ont i pekfingret av att skriva. 

 

Tack till er alla. 

Vi ses på hamnen 

Ansvarig: Mikael Kristensson 

 

 

    

 

 



 

 

 

FBK Information 

 

Ungdomar blir hamnvärdar även i år. 

Hamnvärdarna ger bra service och ser till att 

hamnen är väl representerat. 

 

 

Ansvarig: Ann Kristin Olsvold 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   



 

 

 

Miljö 

Under året har Miljötänket följt varje kommitté 

som 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 Falsterbokanal-

projektet är klart.  

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: Christer Jakobsson Stefan Rosenkvist 

Styrelsen 

Ekonomi 

Ekonomiskt har verksamhetsåret präglats av en 

osäkerhet kring såväl intäkter som kostnader bland 

annat på grund av att vi brottas med administrativa 

problem. Vid årets slut beslutade styrelsen om 

åtgärder till förbättringar som ska leda till bättre 

ekonomistyrning. 

Resultatmässigt har vi landat mycket nära det 

överskott vi förutspådde, men detta snarare av en 

slump än på grund av en skickligt gjord budget. 

Styrelsen har enats om att även budgetarbetet i 

framtiden behöver förbättras. Vi budgetering 

måste man utgå från vissa antaganden men 

verkligheten blir inte alltid som man tänkt sig. Det 

faktum att vår restauratör gick i konkurs under året 

har gjort ett stort hål i vår budget. 

Närmare 200 000 kr i form av uteblivna hyror, ej 

betalda kostnader och klubbens kostnader för 

åtgärder efter återtagen lokal, var naturligvis inget 

vi räknat med. 



På den positiva sidan har vi bland annat att 

lyckades spara administrativa kostnader på nästan 

100000 kr och att gästbåtsintäkterna i år slog nytt 

rekord och blev över 80 000 kr bättre än 

budgeterat. 

I presenterad Resultaträkning framgår vårt resultat 

jämfört med budget, redovisat per 

ansvarsområde. Överskottet på 234 252 fördelas 

enligt styrelsens förslag och framgår av 

balansräkningen per 2019-12-31. 

Ansvarig: Rodika Klinge 

 

  

 

Aktivitetskommittén 

 

Aktivitetskommitténs uppgift är primärt 

trivselfrämjande arrangemang och att skapa och 

upprätthålla god klubbanda. Detta har främst skett 

genom att arrangera klubbfest och traditionella 

fondue-, och räkaftnar höst och vår och som alla 

haft god uppslutning och god stämning.  Söndags 

fikat under höst och vår har fått ett ordentligt 

uppsving, i synnerhet de dagar vi haft inbjudna 

gäster som hållit intressanta föredrag 

Ansvarig: Börje Svensson med hjälp av 

Eva Körner, Lisbeth Kristensson, Ingrid Sommarin, 

Eva Kristensson 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

Ungdomskommittén 

Seglarskolan för barn och ungdom har bedrivits 

under sju sommarveckor med klubbens  

Optimistjollar, Feva och C 55:or. 

Träningsverksamhet har genomförts under ett 

tillfälle per vecka under säsongen juni – september. 

Sommarens seglarkurser genomfördes med egna 

duktiga instruktörer från Fbk och inlånade 

instruktörer från Skanörs ungdoms seglar sektion. 

Fbk jobbar på att få in nya hemma seglare att ta 

steget upp och bli ledare och instruktörer. 

Fyra kvällskurser hölls för vuxna i C 55:orna under 

månaderna maj, juni och juli. 

Totalt inom Seglarskolan var det en minskning av 

deltagarantalet jämfört med föregående år. 34 

deltagare totalt varav 2 vuxna och 32 barn o 

ungdomar.  

Andelen flickor och kvinnor blev 12 st i årets 

seglarskola och ligger på samma nivå som 2018.  

I juni genomförde ungdomskommittén tillsammans 

med kölbåtkommittén Fbk:s deltävling i  

Öresunds racet med 12 deltagare. Det blev en 

lyckad dag med god korv och fina vindar för 

deltagarna som kom från klubbarna i södra delen 

av Öresund, 

Under året fick Ungdomsverksamheten ett 

generöst bidrag från en klubbmedlem att förnya 

optimistjollarnas segel, vilket vi är väldigt glada för!  

En C55 tappade masten och fick repareras med ett 

nytt röstjärn och en motorbåt fick ett nytt drev 

vilket hade kraschat totalt.  

En Workshop efter sommarens seglarskola 

genomfördes av instruktörerna med gott resultat. 

- Bra feedback och respons från 

elevernas föräldrar 



- Idrott On-line fungerat bra 

- Nyckelhantering blivit bättre och 

enklare 

- Jollar i bra skick inför och under 

sommaren 

- Bra med skadelista för jollar 

- Duktiga instruktörer, pålästa och 

kunniga 

- Lön och ersättningar fungerat bra 

- Riktlinjer, ordning och reda på 

seglarskolan 

- Per-Jonas avslutningsbullar 

- Tröjor och diplom till barnen 

Vid rodret: Patrik Meynert 

Medhjälpare i kommittén:  

Rikard Roth, Anders Thulin, Per-Jonas Kvist 

Ann Kristin Olsvold 

Seglarskoleinstruktörerna  

 

  Visionsgruppen 

2019 har kanske inte präglats av så många 

sammankomster men fortfarande gäller det - 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!  

   

                        


