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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 11 

styrelsemöten och tyvärr inget årsmöte eller höstmöte p.g.a. Corona epidemin. 

Föreningen har under året haft en anställd – hamnkapten PJ Qvist 

Ledamöter: Rodika Klinge kassör, Christer Jacobsson, Patrik Meynert, Michael Kristensson (utträtt på 

egen begäran) Börje Svensson, Rikard Roth, Björn Andersson (del av året) Rickard Sommarin ordf. 

Suppleanter: Bo Körner (Utträtt på egen begäran), 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: 

Vet inte, i skrivande stund om Vellinge kommun har träffat Sjöfartsverket under året som gått - har 

inte i heller hört något från kommunen eller Sjöfartsverket var ”landet ligger” 

Det har förts en dialog med Vellinge kommun/ Sundsgymnasiet ang. seglar gymnasium och som 

under 2021 med all säkerhet kommer att ha FBK som sin bas för praktiska övningar dvs segling 1,5 

dag i veckan. 

BarPorto är på plats och har öppnat upp möjligheter för medlemmar - båtgäster och invånare att få 

en naturnära upplevelse samt god mat – vilket har visat sig vara ett populärt ställe. 

 I övrigt har väl alla haft ett år med restriktioner som har inneburit att man i vissa fall känt sig väldigt 

”låst på himmaplan” - man ser ljuset i tunneln - hoppas att det inte är ett tåg!  

 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 

Kölbåts- och tävlingskommittén 

Under våren planerades ett par sammankomster 

med temat shorthanded segling. Pandemin satte 

stopp på detta tyvärr. Förhoppningsvis kan vi 

återstarta 2022. 

Under säsongen har det seglats 17 seglingar från 20 

maj till 6:e september. En segling ställdes in 

beroende utebliven vind. Totalt var det 21 olika 

båtar med på seglingarna och för första gången på 

många år hade vi besök från Skanör. Med 134 (79 

st 2019) starter så har vi med råge överträffat 

tidigare års deltagande. Är det banan, spännande 

seglingar, eftersnacket, pandemieffekter? Oavsett 

vad det är så är vi väldigt glada över detta och kan 

med bra energi planera för 2021 års seglingar.  

Serien avgjordes på sista seglingen med en toppad 

besättning på J-Hawk, del av Blur gänget var på 

plats. Med en första placering i sista seglingen så 

landade man på samma poäng som Griffin, Martin 

Strandberg. Efter lite regelläsning kunde J-Hawk 

med Leif Andersson koras till vinnare. Tredje 

platsen togs av XAR med Rikard Roth. Alla 

seglingarna avslutades med grillning och ”mole 

pilsner” som var väldigt uppskattat.  

Söndagen den 13/9 var det dags för 

Kanalmästerskapet. 5 båtar på startlinjen med 

friska vindar från sydväst. Pride med Mats och Ylva 

kunde hålla stången och vinna seglingen strax före 

Isolde med Peter på en god 2:a plats.   

Grattis till vinnarna, prisutdelning har inte kunnat 

genomföras ännu. Planeras till när 

klubbseglingarna börjar i maj månad.  

Den 21/6 var det dags för Öresundrace med 

optimister från våra närmaste grannklubbar. Till 

skillnad från 2019 så kom solen inte riktigt fram 

och vinden närmade sig gränsen med 7 m/s 

emellanåt. 12 ungdomar var på plats med sina 

optimister för att köra en fyrkantsbana. 

Seglingarna avslutades med grillning på hamnplan 

med prisutdelning.  



Näset runt seglas numera i augusti, i år var det 

lördagen den 15/8. var flyttad till augusti för att se 

om detta kan bidra till ett större intresse. 18 båtar 

anmälda och 17 genomförde. Vinden var väldigt 

svag, reservbanan fick användas med målgång vid 

Skanörs hamn. Även om vinden lyste med sin 

frånvaro så var det högsommarvärme. SRS klass 

samlade 8 båtar och 2star 8 båtar medan 2 seglade 

i familjeklassen. Efter en prisutdelning med fina 

priser från Nautec njöt en del av seglarna med 

familj av middag på toppen bryggan med god mat 

från vår nya restaurang BarPorto.  

Det blev inget större seglings arrangemang under 

2020 och tur var väl det med tanke på pandemin.  

FBK seglarna har tyvärr inte kunnat segla de vanliga 

kappseglingarna i närområdet. De flesta har varit 

antingen inställda eller seglats med stora 

begränsningar gällande deltagare. 

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.  

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 

Vår nya restauratör är på plats i form av Bar Porto 

och som har visat sig vara en bra ”investering” då 

restaurangen är välbesökt.   

  

 Ansvarig: Styrelsen / Hamnkapten   

 

 



Hamn 

2020 var året då vi var begränsade av 

Coronasmittan vilket följaktligen innebar att vi var 

begränsade i att utföra en hel del åtgärder! 

Trots detta utfördes klubbtjänstgöring både på 

våren och hösten i ”vanlig” ordning! Vi trodde att 

det bara skulle bli ett fåtal som ville/ kunde 

medverka men det visade sig att många kom och vi 

fick vårens göromål på plats och höstens likaså. 

”The same procedure as last year” 

Underhåll: 

I vanlig ordning krävdes det att fylla på och jämna 

ut både på östra och västra sidan på 

uppställningsplatserna med makadam. ”The same 

procedure as every year” 

Eftersom vi haft en del problem med båtar på 

flytbryggornas utsida har varit tvungna att 

komplettera med 10-tons skyltar så att det inte går 

att ta miste på vad som gäller! Plus att vi på 

elskåpen kompletterat med information att 

hamnavgiften skall vara betald INNAN man 

ansluter sig på elen. Röd o grönskyltar har även 

dessa kompletterats så att båtgäster lättare kan se 

vilka platser som man kan förtöja vid! 

KMÖ bryggan var vi också tvungna att reparera då 

denna hade sett sina bästa dagar! 

Septik-tanken gick plötsligt i sönder och det 

krävdes ”sin man” för att reparera denna och det 

var inget ”skitroligt” jobb - men fungerar nu. 

Det ordnades med nya elskåp och framdragning av 

dessa med kabel på NÖ hamnplan 

Byggnader: 

Någon ”vänlig” själ tyckte att glasskiosken inte 

skulle stå där längre så det satte man fyr på och 

som tur var så var det gynnsamt väder vilket 

innebar att elden hade svårt att sprida sig! Det blev 

ändå en hel del att göra med denna och vi anmälde 

skadan till Polis och försäkringsbolag! Fick 

ersättning från försäkringsbolaget och med hjälp av 

våra ”allt i allo” medlemmar fick vi byggt upp 

kiosken igen! 



Trädäcket framför restaurangen fick en 

ansiktslyftning med ny trallbrädor då däcket såg 

slitet ut och var murket på flera ställen. 

Avloppsrör under restaurangen gick sönder och där 

krävdes det utsugning av sand samt sanering med 

bakteriedödande medel. 

Våra ”allt i allo” som alltid ställer upp är: Björn 

Holmström, Yngve Björkvall, Hans Thulin och 

Anders Thulin 

Vi är tacksamma att Ni finns till och kan hjälpa FBK  

Tack till er alla. 

Vi ses på hamnen 

Ansvarig: Mikael Kristensson/ Björn Andersson 

 

 

FBK Information 

Våra sommarjobbande ungdomar gjorde återigen 

ett mycket bra jobb som hamnvärdar. Tillsammans 

med klubbtjänst-hamnvärdar såg de till att hamn, 

klubbhus och service blev representerad på ett 

mycket bra sätt, både till båtgäster och husbilar. 

Reklam 

Arbetet med sponsoravtal och reklamskyltar pågår 

kontinuerligt, eftersom nya läggs till och andra 

väljer att marknadsföra sig på andra ställen. Några 

nya har tillkommit under 2020 

Ansvarig: Ann Kristin Olsvold medhjälpare: Inge 

Kvist 

  

 

 

 

 

  

 



Miljö 

Miljökommittén har noga följt nya lagar, 

föreskrifter och rekommendationer på 

miljöområdet, samt vidtagit de åtgärder som 

föranletts därav. Inga av dessa har föranlett 

nämnvärda kostnader för FBK. 

Ansvarig: Christer Jakobsson med hjälp av 

Stefan Rosenkvist & Robert Lundsten 

 

Ekonomi 

EKONOMI 

Vi har haft ett verksamhetsår präglat av en 

pandemi och om möjligt ett år med ännu större 

osäkerheten kring hamnens framtid. 

Med de förutsättningar vi hade i budgetarbetet 

under hösten 2019, dvs. utan vetskap om Covid, så 

kan vi nu konstatera att vi ändå lyckades budgetera 

de flesta intäkter och kostnader med god 

träffsäkerhet. Nu med facit i hand, kan vi dock 

konstatera att årets resultat, blev ett överskott.    

En förbättring mot budget som i stort sett består av 

tre ”felgissade” poster som alla finns under 

rubriken ”Hamn”. 

1. Vi underskattade våra båtplatsintäkter både i 

sjön och på land. Detta beroende på att 2020 har 

fler än beräknat skaffat båt, fått båtplats och betalt 

avgifter hos oss. 

2. Gästbåtsintäkterna blev lägre än beräknat, 

naturligtvis pga. Pandemin.  

3. All osäkerhet gjorde att vi valde att skynda 

långsamt med alla investeringar och åtgärder vi 

planerat att göra i hamnen och vi nåde inte upp till 

det som var planerat och som vi tvingats 

senarelägga.   

All Information om detta finns i sammanställningen 

över Årets resultat för räkenskapsåret 2020-01-01 - 

12-31. 

Ansvarig: Rodika Klinge 

  



 

Aktivitetskommittén 

 

Aktivitetskommitténs uppgift är primärt 

trivselfrämjande arrangemang och att skapa och 

upprätthålla god klubbanda. Detta sker vanligtvis 

främst genom att arrangera söndagsfika, ibland 

med gästföreläsare, klubbfester och traditionella 

fondue- och räkaftnar, höst och vår – och som alla 

brukar ha god uppslutning och god stämning. 

På grund av pandemin och därmed 

sammanhängande restriktioner har inga planerade 

aktiviteter kunnat genomföras under året.   

Ansvarig: Börje Svensson med hjälp av  

Lisbeth Kristensson, Ingrid Sommarin, Eva 

Kristensson Eva Körner 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungdomskommittén   

 Seglarskolan för barn och ungdom har bedrivits 

under åtta 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 för C55 var planerade under 

månaderna maj, juni och juli men 

ställdes in pga lågt deltagande. 

Totalt inom Seglarskolan var det en ökning på 46 % 

av deltagarantalet jämfört med 

föregående år (34 st). 63 deltagare 

totalt varav 3 vuxna och 60 barn och 

ungdomar.  

Andelen flickor och kvinnor i årets seglarskola och 

ligger på samma nivå som 2019.  

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 till nya segel till C55-

orna, vilket vi är väldigt glada för!  

En av följebåtarnas svänghjul kraschade och fick 

ersättas med ett nytt annars har 

samtliga motorbåtar klarat sig från 

skador.  

En Workshop efter sommarens seglarskola 

genomfördes av instruktörerna med 

gott resultat.   

Positivt          Vår-rustning och förberedelser inför 

seglarskolan 

  Inomhus aktiviteter teori, lekar, 

knopar m.m. 

  Nyckelsystemet med nya 

nyckelplattan 



  Kommunikation bland instruktörer 

och hamnpersonal och hamnvärdar 

  Bra dynamik i instruktörsgruppen 

  Trevliga och intresserade elever  

  Motiverat och coachat elever till att 

vilja segla mera 

  Hjälpinstruktörernas uppgift och 

allmänna arbetsfördelning 

  Relativt bra lön 

 

Vid rodret: Patrik Meynert 

Medhjälpare i kommittén:  

Rikard Roth, Anders Thulin, Per-Jonas Kvist, 

Ann Kristin Olsvold och såklart 

Seglarskoleinstruktörerna 

 

 

 

 

 

 Visionsgruppen 

2020 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! 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Ett stort TACK till ALLA Er som hjälpt till i de olika grupperna och 

som inte omnämns i verksamhetsberättelsen! 


