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FBK är en allmännyttig ideell förening och 

har till ändamål att lokalt främja ett aktivt 

båt- och friluftsliv samt driva 

hamnverksamhet grundad på kraven om 

tillgänglighet och skydd för Höllvikens unika 

miljö och verka för god sjösäkerhet samt ett 

gott kamrat- och sjömanskap. Vi har under 

2021 liksom tidigare år verkat i enlighet 

med detta. 

 

Organisation: FBK:s verksamhet leds av styrelsen som verkar i enlighet med klubbens 
stadgar och hamnreglemente samt beslut tagna på medlemsmöten. 
 
Styrelsen består av ordförande och sex ledamöter samt 3 suppleanter. Styrelsen har under 
verksamhetsåret avhållit 10 styrelsemöten. 
 
Ledamöter: Rickard Sommarin (ordförande), Börje Svensson (vice ordförande), Rikard Roth, 
Christer Jacobsson, Patrik Meynert, Björn Andersson (del av året), Kathrin Framberg (del av 
året), samt Magnus Olsson (utträtt på egen begäran). 
 
Suppleanter: Bo Zanichelli, Bo Jönsson, Elin Meynert och Martin Strandberg 
 
Revisorer: Jörn Plato och Peter Larsson revisorssuppleant vakant 
 
Valberedning: Stefan Rosenqvist, Peter Malmquist och Per-Jonas Quist 
 
Föreningen har under året haft en anställd i form av hamnkaptenen. 
 
Förhandlingar om huvudmannaskap mellan Sjöfartsverket och Vellinge kommun har pågått 
många år liksom framtida arrenden. 2021 blev ytterligare ett resultatlöst år vilket gör att vi 
fortsatt får leva med den osäkerhet detta innebär. 
 
I överläggningar med Sjöfartsverkets ledning har vi utlovats samråd/information om verkets 
planer och tillfällen att framföra våra önskemål rörande drift och underhåll av hamn och 
angränsande markytor. 
 
Ett samarbete har inletts med Sundsgymnasiet som innebär att elever i seglargymnasiet 
förlägger undervisning 1½ dag/vecka under läsåret till vår hamn och angränsande vatten. 
 
Restaurangen har utökat utbudet med en glasskiosk och har informerat om sin ambition att 
ytterligare öka utbudet, vilket kommer att diskuteras inom styrelsen samt med kommunen 
och Sjöfartsverket.  
 
Styrelsen för Falsterbokanalens Båtklubb 
 



   

Kölbåts- och tävlingskommittén 

Under våren planerades ett par sammankomster 

med temat shorthanded segling. Pandemin satte 

stopp på detta även 2021.  

Under säsongen har det seglats 17 seglingar från 

19:e maj till 5:e september. Ingen segling ställdes 

in. Totalt var det 15 olika båtar med på seglingarna. 

Vi hade 109 starter som är något färre än 2020 års 

rekord på 134. Eftersnacket med korv och dricka är 

populärt och samlar i stort sett alla deltagare varje 

gång.  Årets serie har utvärderats och en del 

förändringar ska göras till 2022, se 

verksamhetsplanen.  

Serien avgjordes i början av augusti då det visade 

sig att ingen båt kunde påverka Henrik de Vries 

Lost and Found J-24 första plats från deras starka 

resultat maj-juli. Martin Eliasson på sin X-43 Relax 

försökte med stark avslutning på 3 spikar och tog 

andra platsen. På 3:e plats hittar vi förra årets 

vinnare Leif Andersson på sin J-111 J-Hawk. 

Söndagen den 12/9 var det dags för 

Kanalmästerskapet. 6 båtar på startlinjen med 3-8 

m/s vind från väst. Relax X-43 visade sin fina form 

och kunde defilera i mål. Förra årets vinnare Pride 

kom på andra plats.  

Den 27/6 var det dags för Öresundrace med 

optimister från våra närmaste grannklubbar. Vi 

hade en fin dag på sjön med svaga vindar som 

passade seglarna utmärkt. I år hade vi två klasser; 

optimister med 9 båtar och windsurfare i Kona One 

med 8 deltagare. Seglingarna avslutades med 

grillning på hamnplan med prisutdelning.  

Näset runt seglas numera i augusti, i år var det 

lördagen den 7/8. 17 båtar anmälda och 14 kom i 

mål. Största klass blev 2star, samlade 11 båtar. 4 

båtar i SRS klass och 2 i familjeklassen.  Mulet med 

regn i luften skiftades succesivt till 

högsommarväder och finns spinnakergång längs 

Falsterbo / Skanörs stränder. Efter en prisutdelning 

med fina priser från Nautec njöt en del av seglarna 

med familj av middag restaurang BarPorto där vi 

alla njöt av Sunset Festivalen.  



Det blev inget större seglings arrangemang under 

2021 och tur var väl det med tanke på pandemin.  

FBK seglarna ute i världen har det varit lite tyst om. 

Beror sannolikt på pandemieffekter. XAR med 

Rikard Roth har varit på en del shorthand 

kappseglingar i Danmark och Tyskland. J-Hawk med 

Leif Andersson var iväg på traditionella Ven Runt i 

Råå. Tre båtar från klubben deltog i SBK´s Light 

Vessel Race.  

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

Jonas Qvist, Bertil Grip, Rikard Roth, Peter Larsson 

och Bo Zanichelli.  

Ansvarig: Rikard Roth och Bo Zanichelli 

  

Hamn och Fastigheter 

Det har utförts årlig tillsyn och åtgärder som krävts, 

åtgärderna utfördes på klubbtjänst vår och höst 

samt av Hamnkapten och några frivilliga som ställt 

upp för klubben då detta varit av mer akut 

karaktär. 

Restaurang Bar Porto har i egen regi snyggat upp 

sin uteservering och kompletterat med en 

glasskiosk i anslutning till restaurangen. 

Bunkerstationen i hamnen har under säsongen åter 

kommit igång, nu med tillstånd för både bensin och 

diesel. 

Vår fina hamn har under sommaren varit välbesökt 

både från sjön och från land. Solnedgången finns 

nog snart i alla nordiska hem ! 

Vid början av säsongen reparerades både bryggor 

och en del skoning på kajerna. En del reparationer 

på elsystemen ut på flytbryggorna fick göras av 

elfirma. Belysningarna på flytbryggorna  

Har också fått lite handpåläggning. 

Dykare har innan säsongsstart kontrollerat 

infästningar för kättingar  

Som håller våra flytbryggor på plats, utökad 

kontroll av kättingarna kommer att göras framöver 

då de börjar få många år på nacken. 



Men vi alla måste hjälpas åt att hålla stora och 

tunga båtar borta från flytbryggorna, det finns 

anslag om max 10 ton men tyvärr är det få gäster 

som uppmärksammar detta. Ett kättinghaveri 

kommer att bli mycket kostsamt. 

Vår tömningspump för latrin havererade en bit in 

på säsongen och att beställa och få hem en 

ersättare tog tyvärr tid. Den gamla pumpen har 

renoverats och är klar för installation om detta 

händer igen. 

Vår flotte som vi har för underhåll av hamnen 

havererade i sommar men efter rådigt ingripande 

fick några av våra medlemmar den att bli som ny 

igen, tack Björn och Micke ! 

En del stölder har skett under sommaren, då främst 

drev ifrån utombordare. Stölderna har skett från 

sjösidan och främst under bron. Vi tittar på 

möjligheterna att förstärka belysning för att göra 

det lite svårare. För de flesta motorer finns också 

olika former av låsbultar för drevet som gör det 

svårare för tjuven. 

Vi har nu under höstens hamntjänst förutom att vi 

gjort sedvanligt underhåll börjat med att montera 

fler räddningsstegar längs med piren, skulle olyckan 

vara framme behöver räddningen vara nära. 

Sundsgymnasiet har startat upp ett 

seglargymnasium och vi från klubbens sida har 

upplåtit vår klubblokal till en del av deras 

teoriundervisning, de har även placerat några 

containers vid SSRS för att kunna förvara sin 

utrustning då vi inte har utrymme för denna. En 

spännande satsning på ungdomar som vi hoppas 

skall lyckas väl.  

Tack alla ni som hjälper till att hålla fint i hamnen ! 

Vi ses på hamnen 

Ansvarig: Björn Andersson 

 

FBK Information / reklam  

Tidigare år har vi inte haft så många kanaler att 

kommunicera i som vi har nu. Via hemsidan och via 



våra sociala medier når vi ut till fler människor, 

båtfolk som turister och lokala invånare. 

Vi har fler annonsörer än tidigare år och även mer 

värdefulla annonsörer som riktar sig till en bredare 

publik. Vi har även uppmärksammat ogynnsamma 

annonsörer och kunnat byta ut dem. 

Tanken har varit att utveckla dem samarbeten som 

vi har med våra annonsörer för att locka fler 

människor till hamnen samt för att gynna våra 

lokala företagare. Detta arbetet kommer fortsätta 

under 2022. 

Via våra sociala medier har vi sett nya möjligheter 

till att sprida nyheter, information och skapa 

delaktighet och öka omvärldens intresse för vår 

sport och vår hamn! 

Vi har sett ett stort positivt engagemang från 

båtklubbens medlemmar och utomstående. 

Ansvarig: Elin Meynert 

 

Miljö 

Miljökommitte´n 2021. Under 2021 har vi löpande 

bevakat att båtklubbens verksamhet följer lagar, 

föreskrifter och praxis på miljörättens område med 

inriktning på båtmiljön omkring Falsterbonäset.  

Ansvarig: Christer Jakobsson Stefan Rosenkvist 

 

Ekonomi 

Vi har åter haft ett verksamhetsår präglat av en 

pandemi.  

Med de förutsättningar som fanns vid budget 

arbetet under hösten 2020, 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 budgeten där tre poster sticker ut.  

1. Gästbåtsintäkterna blev bättre än beräknat trots 

pandemin.  

2. Reklamintäkterna ökade långt över budget.  



3. All osäkerhet gjorde att vi åter valde att skynda 

långsamt med alla investeringar och åtgärder vi 

planerat att göra i hamnen. 

El avgifterna stack iväg under senare delen av 

hösten och skapade tapp mot budget men 

framförallt skapade det en del oro inför nästa år.  

All Information om detta finns i sammanställningen 

över Årets resultat för räkenskapsåret 2021-01-01 -

- 12-31.  

Ansvarig: Kathrin Fremberg 

 

 Aktivitetskommittén 

Två traditionsenliga aktiviteter har genomförts i 

slutet av året. Fondueafton 16 oktober och 

lussekaffe 12 december. 

Utbildningar har kunnat genomföras inom ramen 

för gällande restriktioner. 

I övrigt har planerade aktiviteter fått skjutas till 

framtiden. 

Ambitionen att ha teman och/eller gäst till 

varannan eller var tredje söndagsfika blev 

uppskattad, fick god respons och ligger fast, men 

har inte kunnat infrias p.g.a. pandemin och 

planerade aktiviteter har fått avbokas och ställas 

in. Det är vår förhoppning att detta skall kunna 

återupptas så snart pandemin och därmed 

sammanhängande restriktioner så medger. 

Detsamma gäller den populära återkommande 

räkaftonen under våren/försommaren mm. 

Ansvarig: Börje Svensson 

 

Jollekommittén  

Seglarskolan för barn, ungdom och vuxna har bedrivits 

under sju sommarveckor med klubbens Optimistjollar, 

Feva och C 55:or.  

Träningsverksamheten har ökat och genomförts under 

två tillfällen per vecka under säsongen juni – augusti. 

Under hösten har 2st av våra instruktörer gått kurs till 

tränare grön. Klubben har även blivit re certifierad av 



SSF att arrangera seglarskola enligt SSF regler och 

rutiner. 

Föräldrar, barn och ledare från Sundsgymnasiet har 

förlängt träningsverksamheten för seglingssatsande 

barn med helger i september månad. Utfallet blev bra 

och klubben kommer att öka träningsmöjligheterna 

under 2022. 

Sommarens seglarkurser genomfördes med egna 

duktiga instruktörer från Fbk och inlånade instruktörer 

från Skanörs ungdoms seglar sektion. Fbk jobbar på att 

få in fler tjejer och nya hemma seglare att sen ta steget 

upp och bli ledare eller instruktör.  

Martin Strandberg med sina elever från Sundsgymnasiet 

tillsammans med föräldrar kommer fortsatt att verka 

för specialträning för satsande seglare under 2022. 

En C55 och en Feva kurs har hållits parallellt med Opti 

kurser vilket fungerat bra med elever och plats på jolle 

och ICA bryggan. 

Totalt inom Seglarskolan var det en ökning av 

deltagarantalet jämfört med föregående år, 64 

deltagare och 12 deltagare till träningen i september.  

Andelen flickor och kvinnor i årets seglarskola ligger på 

samma nivå som 2020.  

I juni genomförde ungdomskommittén tillsammans med 

kölbåtkommittén Fbk:s deltävling i Öresunds Race med 

15 deltagare. Det blev en lyckad dag med fina vindar för 

deltagarna som kom från klubbarna i södra delen av 

Öresund. Prisutdelning och grillad korv avslutade 

tävlingen.  

Falsterbo klubbens enda representant Eric Meynert 

slutade på en hedrande 7 plats i sitt livs första 

optimistjolletävling. 

Passar även på att tacka Anders T och Jens H L för sitt 

engagemang i att hålla jolle flottiljen flytande, hela och 

funktionella.    

En Workshop efter sommarens seglarskola 

genomfördes av instruktörerna med gott resultat. 

➢ Dubbelkurser fungerade bra 

➢ Många elever på kurserna 

➢ Många elever på kvällsträning 

➢ Ingen brist på resurser 

➢  Bra lönevillkor 



➢ Utvecklingsmöjligheter med Martin S inför 2022 
för seglings satsande ungdomar 

➢ Föräldrar har kunnat följa med ut 

➢ Kiosken har fungerat bra och har uppskattats av 
barn och ledare 

➢  Följebåtar i bra skick och utan skador 

➢ God relation mellan seglarskola och hamnen 

➢ Bra dynamik i instruktörsgruppen 

Ungdoms kommittén:  

Patrik Meynert 

Rikard Roth 

Elin Meynert 

Anders Thulin 

Per-Jonas Quist 

Martin Strandberg 

Jens Heyn Laurberg 

och såklart hjältarna 

Seglarskoleinstruktörerna 

Torsten Liljedahl 

Ludvig Johannesson 

Linus Heyden 

Fabian Meynert 

Alwin Ahlgren 

Wille Reichman 

Philip Edberg 

 

Visionsgruppen 

Kommunen och Sjöfartsverket har fortsatt arbetet 

med att försöka uppnå ett arrendeavtal på 24 + 24 

år, att gälla f.o.m. 2023. Förhoppningarna är att 

man kommer till ett avslut framåt sommaren. 

Avtalet skall gälla västra hamnplanen samt rådighet 

över pirarmen och KBV-bryggan. Sjöfartsverket 

behåller pagodvillan och en ev. två förrådslador. 

Informationen hittills från kommunen mot klubben 

är att de därefter tar fram en detaljplan över västra 

hamnområdet, vilket beräknas ta 3-5 år. Tankarna 

är då så här långt att klubbhuset får dispens mot 

rivning och kan fungera till dess nya planer 

fastlägges. 

Idéerna för framtiden från kommunen är att 

båtklubben, Sjöräddningen och sjöscouterna skall 

kunna vara i en ny byggnad med ett gemensamt 

samlingsutrymme samt separata 

verksamhetslokaler, vilket vi är positiva till. 



Restaurangen (Bar Porto) kan på motsvarande sätt 

”övervintra” till ny plan föreligger.                                                                                                                       

Kommunen vill dessutom att FBK tillåter Bar Porto 

att under sommaren 2022 ha två food containers 

intill glasskiosken. Marken framför 

 skall förses med sjösand för att uppnå 

Beachfeeling. Slutförhandlingar om detta pågår 

inom vårt befintliga arrendeavtal. Containers mm 

flyttas när Sjöfartsverket skall sanera marken där 

parkeringen finns. 

Det viktigaste till slut! FBK har den bestämda 

uppfattningen att nuvarande utrymme för jolle 

rampen och ICA Toppen bryggan förnyas helt så att 

vi får ett klart avgränsat område i fortsättningen 

för all sjösättning och båtupptagning. 

Förhoppningen är att detta projekt kan startas 

under tiden detaljplanen växer fram så att vi får 

modern båthantering med fast kran samt 

betongplatta för bottenrengöring så snart som 

möjligt. 

(Visionsgruppen har ombildats till 

Utvecklingsgruppen då vi går in i en ny fas. Av den 

anledningen har gruppen förstärkts med Rikard 

Roth, Patrik Meynert och Björn Andersson.)  

Ansvarig: Bertil Mattsson 

 

 

 

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

grupperna och som inte omnämns i 

verksamhetsberättelsen!  

   

                        


