Verksamhetsberättelse för Skanörs Båtklubb 2017-2018
Styrelsen för Skanörs Båtklubb, SBK, får härmed avge följande Verksamhetsberättelse
för tiden 2017.11.01 - 2018.10.31, dvs. klubbens verksamhetsår.
Styrelsens sammansättning under året: Marianne Palmkvist Berg ordförande, Björn Boklund
vice ordförande, Lena Bjelkedal sekreterare, Kjeld Steffensen kassör, Johan Granqvist
(kappsegling), Sofia Skoglösa (jolleseglingar), Stefan Persson (sponsorverksamhet), Elisabeth
Svenning (hoddor), suppleant, Henry Andersson (hus) suppleant.
Adjungerad: Leif Wessel (motorbåtssektionen), Anders Holmström (klubbmästeriet), Gunnel
Nilsson (klubbadministration) och Mikael Ström (huskommittén)
Revisorer: Henrik Ohm, Rickard Rydén
Valberedning: Leif Wessel, Marika Edberg och Erik Raabe.
Styrelsen har under året haft 8 protokollförda styrelsemöten och ett vårmöte samt årsmöte.
Utöver dessa har möten hållits i olika kommittéer och projektgrupper.
Antalet medlemmar (familjemedlemskap, juniorer och pensionärer) per den 1 november 2018
är 257.
Vision: Gott hygge och bra flyt för alla
Verksamhetsidé: SBKska vara en naturlig mötesplats för alla med intresse av hav och båtliv.
Vi ska skapa och behålla ett livslångt intresse för båtliv.
Vi ska vara en ledande förening inom segelsporten vad gäller barn- och
ungdomsverksamhet, utbildning och kappsegling.
Värdegrund: Allas lika värde och lika rätt till verksamheten

Årets SBKare 2017 Svenska Mästarna i C55 Oscar och Hugo Johansson. Grattis!!!!
Årets svenska mästare är bröderna Oscar och Hugo Johansson i C55 igen!!!. Grattis!!!
Årets kvalifikation, SBK i Allsvenskan. För första gången arrangerades div 1 för
seglare. Tävlingarna skedde regionvis och Skanörs Båtklubb tävlade i Region Syd. Två
seglingstillfällen båda i Skanör ingick, SBK ställde upp med två lag, Arvid Bjelkedal, August
Vididis Nilsson och Elliot Steffensen seglade vid första tillfället och Hugo Johansson, Jacob
Skoglösa och Philip Edberg vid andra tillfället. SBK vann och är nu för för första gången i
Allsvenskan i segling.

Årets Optimistseglare Julius Balkfors, 6:a J NoM
Årets sponsorer Ica Skanör, Handelsbanken, Finnlines, Cross Europé, Ica Toppen är våra
största sponsorer. Dessutom har olika företag annonserat i Sydvästen, givet SBK rabatter och
skänkt olika varor och priser.
Vi vill rikta ett särskilt stort tack till er alla för era bidrag till vår verksamhet.

Ungdomsaktiviteter
Jolleverksamheten har bedrivits med seglarskola, läger, träningar och tävlingar. Träningarna
omfattar E-jolle, Laser och Optimist sammanlagt ett 20-tal ungdomar. Oscar Johansson, Hugo
Johansson, Gustav Heister, Arvid Bjelkedal, Elliot Steffensen, August Vigild Nilsson och
Max Lundqvist har hållit i träningarna.
Optimistseglarna har varit representerade vid Öresunds Race, Liros Cup, region och rikskval
samt JNoM. I JNoM blev Julius Balkfors totalt 6:a och bäste skåning.
E-jolle och Laser seglarna har varit representerade i Liros Cup, Elitserien. SBK’s E- jolle
killar norpade plats 2-5 i Liros Cup 2018.
Speciellt roligt för i år är det ökade intresset för C55, där Björn Boklund varit ett stort stöd för
seglarna. Div 1 seglades i klubbens C55or och SBKs lag vann. I SM placerade sig SBK på
1:a och 9:e plats, i Junior Cup kom SBK på 3:e plats och USM på 5:e plats.
Seglarskolan, som drivs enligt Svenska Seglarförbundets koncept, har i sommar haft 71
elever. Seglarskoleansvariga har varit Hugo Johansson och Gustav Heister och övriga
instruktörer har varit Arvid Bjelkedal, Elliot Steffensen, August Vigild Nilsson och Max
Lundqvist tillsammans med ett antal ”fendrar” dvs rutinerade Optimistseglare. De har alla
gjort ett mycket bra arbete.
Återigen är vi många som gläds åt den barn-ungdoms och seglingsaktivitet som varit i
hamnen under sommaren.

Kappseglingar 2018
Torsdagssegling
Torsdagsseglingarna har under de senaste åren haft ett ständigt sjunkande antal deltagare. Ett
faktum som på intet sätt är unikt för Skanörs Båtklubb, de flesta andra klubbar i regionen ser
samma utveckling. Exempelvis har Malmö Segelsällskap totalt haft 17 startande båtar under
2018 i SRS klassen varav endast fyra deltog i fler än tre seglingar. För de fem H-Båtar som
seglar i egen klass ser statistiken lite bättre ut. I ett försök att öka deltagandet i våra
torsdagsseglingar genomfördes en undersökning bland klubbens medlemmar för att ta reda på
om seglingarna kan genomföras på ett sätt som lockar fler deltagare. Enkäten fick 51 svar,
varav 49 tyckte att torsdagsseglingarna med efterföljande hygge var en viktig aktivitet för
klubben och ett 40-tal önskade delta både i segling och hygge. Spridningen i svaren kring hur
seglingarna skall genomföras var stor och gav ingen tydlig indikation på hur seglingarna skall
genomföras men en viss övervikt för att en egen klass med C55 borde erbjudas. Enkäten
följdes upp med ett möte där ett 30-tal medlemmar slöt upp för att diskutera säsongens
genomförande. Resultatet av mötet blev att seglingarna skulle genomföras på liknande sätt
som tidigare men med en torsdag i månaden vikt åt C55 och att menyn för hygget skulle
varieras.
Totalt genomfördes 13 seglingar av planerade 17 med totalt 13 startande besättningar och
båtar. En av de genomförda seglingarna genomfördes som hygge med ärtsoppa och Volvo
Oceanrace på grund av alltför hår vind Anledning till inställda seglingar var bristande antal
deltagare. Endast en C55-segling kom att genomföras, den första. Övriga C55-seglingar
ställdes in på grund av bristande antal deltagare. Som mest fanns sju båtar anmälda, som
minst en, i median tre. Menyn kom att innehålla grillning, pytt i panna och traditionell
ärtsoppa. Årets torka medförde grillningsförbud vilket inskränkte möjligheterna något. I takt

med sjunkande deltagarantal så kom ärtsoppa att dominera menyn på grund av att det är
enklare att anpassa inköp och tillredning när antalet gäster är okänt.
Vinnare av årets serie blev Stefan Persson, Greta. På andra plats återfanns Britt-Marie
Bergström, Aglaia, och tredje plats Rickard Roth, X-ar.

Light Vessel Race med Börje Nilssons minnesregatta
Det 49:e Light Vessel Race genomfördes den 8 september med nio startande båtar, varav två
från SBK, i två klasser. Light Vessel Race ingår som en del av Öresundscupen. Light Vessel
Race lider på samma sätt som alla deltävlingarna i Öresundscupen av sjunkande deltagarantal.
Totalsegrare och vinnare i den stora klassen blev Anders Hansen, MSS. Jan Carlander, LBS,
segrade i den lilla klassen. Bäste SBK:are var Max Waldhauer. Att SRS ger relativt rättvisa
förutsättningar kan utläsas av att efter ca 3 timmars segling så skiljde det ca 15 minuter
mellan första och sista båt på beräknad tid. Prisbordet sponsrades av Watski, Seapilot och
Appia Blommor.
Övriga kappseglingar som SBK anordnade 2018
Öresunds Race, Liros Cup och Div 1, sprintrace och finalsegling
Deltagande i tävlingar utanför SBK. Förutom Jolleseglarna har SBK medlemmar seglat SM
i C55, SM i H-båt och Saltholm Runt.
Årets svenska mästare i C55 blev Oscar och Hugo Johansson. De var också representerade i
Mästarnas mästare.

Damkommittén Skanör Sailing Ladies
Under icke seglingssäsong är det onsdagsmöten var 6:e vecka med hygge i klubbhuset.
Seglingsaktiviterna har varit mindre till antalet.

Motorbåtssektionen
Inga gemensamma aktiviteter på sjön har genomförts. Man arbetar med försöka att klarlägga
vad Speedboat intyget ska innehålla både i Sverige och Danmark.

Klubbhus
Löpande underhåll har genomförts under året med bla nytt plasttak över verandan, ny
luftvärmepump och slipning av golv och köksbänkar.

Klubbmästeriet
En viktig del av Klubbens verksamhet är att ordna hygge för medlemmarna, och att ordna
hygge det är Klubbmästeriets viktigaste uppgift. De återkommande hygge som anordnas är
Lördagsfika under perioden oktober till april. Däremellan bjuder Klubbmästeriet in till buffé
på ärtsoppa på torsdagarna under perioden maj till september i samband med
Torsdagskappseglingarna.
På julafton önskar vi varandra God Jul med en minnesstund på Skanörs kyrkogård och
därefter är det dans för barnen runt julgranen i Klubbhuset medan föräldrarna njuter av ett
glas glögg. Tomten kommer om det finns några snälla barn och sedan går var och en hem till
sig. Nyårsafton önskar vi varandra Gott Nytt År klockan 12.00 med ett glas bubbel ute på
Klubbhusets veranda.

I samband med Årsmötet och Vårmötet serverade Matresterna en god måltid när
förhandlingarna var avklarade.
Valborg eldades traditionsenligt in och en mycket uppskattad Oktoberfest ägde rum under rätt
månad.
I övrigt bistod Klubbmästeriet med matinköp mm till Seglarskolan och segeltävlingar.

Sydvästen har utkommit med ett höstnummer, redaktör är Eva Tildborn-Ström.
Hemsidan och Facebook är de naturliga informationskällorna vad gäller aktiviteter inom
SBK.

SBK har under året bytt mailadress nya adressen är: sbk@skanorsbatklubb.se
Alla evenemang annonseras på hemsidan, adress: www.skanorsbatklubb.se

Hamnen
SBK deltog i den Hamndag som anordnades i samband med invigningen av nya Stens brygga.
Uppfräschningen av Hamnen har fortsatt under året och SBK har detltagit i möten med
Hamngruppen inom Skanör-Falsterbo Centrumförening.

Styrelsen vill passa på att framföra ett stort tack till alla de medlemmar som lägger ner mycket
tid, energi och arbete för att göra SBK och alla verksamheter till den framåt klubb som SBK
är idag.
Skanör 1 november 2018
Styrelsen för Skanörs Båtklubb

