
Arbetsdag 3 april
Utdragning 4 april

Årsmöte tisdag 13 april

nr 1 • 2004  
Föreningen för Kanotidrott

Astrid och Ivar Berglund ute
på seglats. • UR FKIS BILDARKIV.



Hej alla medlemmar!
I år 2004 är året då du kommer att uppleva 
förändringarna på FKI. Genast undrar du 
“Vad då för förändringar”

Jo, först av allt uppmanas ni alla medlemmar att
bli mer aktiva och ni som vet med er att ni
inte utnyttjar era kanoter på rätt sätt
måste antingen bli mera aktiva, sälja
dem till någon annan medlem eller så
flytta kanoterna till något annat ställe
för det finns många medlemmar som
skulle vilja ha en egen kanot på FKI.

Vi är många medlemmar i FKI och
fler lär vi bli. Det finns många som
kommer att vilja ansöka om medlem-
skap och alla är självklart välkomna!
FKI ska vara (är!) en föreningen för
aktiva medlemmar och därför kommer
vi i styrelsen så långt som är möjligt pri-
oritera de aktivas önskemål beträffande
så väl aktiviteter och nyförvärv av flyte-
tyg som tillgång till kanotplatser.

Nästa steg är att vi tidigarelägger arbetsdag 
och utdragning.
Ooo, suck många, är inte arbetshelgen en
förlegad företeelse? Jo, det kan man
naturligtvis tycka och så kanske det
också är. Men i dagsläget måste vi genom-
föra arbetsdagen – det är faktiskt så att
klubben är beroende av de intäkter som

en frånvaro ger och i dagsläget kan vi
inte vara utan den. 

Om Du tycker att arbetsdagarna inte
är effektiva… bra, just dig vill vi ha
hjälp av – så hör av dig till någon i sty-
relsen. 

I och med att vi tidigarelägger ut-
dragningen får vi en tidigare säsong för
både segling och paddling samtidigt som
påskledigheten effektivt kan nyttjas till
att rusta kanoterna. De som vill hinner
göra en jungfrusegling eller hänga med
på årets första gemensamma helgpadd-
ling i skärgården.

Årsmötet är utlyst till tisdag efter påsk dvs. en
vecka efter arbetsdag & utdragningen.

För valberedningen innebär det att de
då har möjlighet att träffa alla medlem-
mar på arbetsdagen och i lugn och ro få
fram kandidaterna inför årsmötet. Val-
beredningen har under de senare åren
haft svårt att finna kandidaterna och när
det har skett har tiden varit väldigt kort
tid för kandidaterna att sätta sig in i vad
det innebär att ha en funktionärsroll i
föreningen.

Alla kommer att bli inbjudna till en försommar-
fest i slutet på maj, preliminärt datum är
torsdag den 27 maj.

Styrelsen har ordet
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Föreningen för Kanotidrott 
Måsholmen Stockholm  
tel 08/ 661 34 03, www.fki.nu
Portkod: 0953 
Postgiro: 508 42- 4
Sänd dina FKI NYTT-bidrag 
till styrelsen eller redaktören



Nya medlemmar välkomnas  framöver med en intro-
duktionskväll på Måsholen. Målsättningen är
att få dem att känna sig välkomna (vilket de
är!), men också för att de redan från början
ska känna till rutinerna, reglerna på FKI, knyta
kontakter med andra medlemmar och – inte
minst – andas in FKI-atmosfären. 

En ny omarbetad hemsida släpps snart, titta in på
www.fki.nu Den kommer att bli jättefin och vi
hoppas den blir välbesökt och att den kan
användas på ett effektivt sätt.

Tillbyggnaden har en egen budget och ska bli klar
i år! – Idag är det ett troget gäng som jobbar
men det behövs flera krafter som hjälper till 
så hör av dig, än är det inte för sent.

Det här är början och mer ska det bli
genom ditt engagemang – så hör av dig till
någon i styrelsen och berätta vad du vill göra! 

För FKI i Framtiden!
Johan Naumburg, ordförande

Årsmöte tisdag 13 april 2004
kl. 19.00 på Måsholmen
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Du missar väl inte årets viktigaste FKI-dag!?
Då styrelsen presenterar resultat och händelser från året som 
gått – samt planer och förhopppningar för det kommande!
Kom med och påverka ditt FKI!

FOTO: PELLE JÄRILD, VINTERN 2004



Visst kommer du till årsmötet tisdag den 
13 april klockan 19:00?
För den som kommer tidigare finns det lite
smörgås fram till kl. 18:55. Efter mötet 
serveras i sedvanlig ordning varmkorv 
och dricka. Välkommen!

Agenda för årsmötet tisdag 
den 13 april 2004

§ 1. Mötet öppnas.
§ 2. Är årsmötet behörigt utlyst?
§ 3. Val av ordförande och sekreterare 

för årsmötet.
§ 4. Val av två justeringsmän att jämte 

ordförande justera protokollet.
§ 5. Val av två rösträknare.
§ 6. Fastställande av dagordningen.
§ 7. Styrelse- och revisionsberättelse.
§ 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
§ 9. Val av styrelseledamöter (Sekreterare, 

Hamnmästare) och suppleant. 
§ 10. Val av två revisorer och två 

suppleanter till dessa.
§ 11. Val av förbundsombud.
§ 12. Val av arkivarie.
§ 13. Val av sektionsledare. 
§ 14. Val av valberedning (tre personer 

varav en sammankallande).
§ 15. Fastställande av avgifter för 

kommande år.
§ 16. Fördelning av sommarplatser.
§ 17. Fastställande av program.
§ 18. Motioner.
§ 19. Övriga frågor, bl.a. försäkringsskydd 

för seglare och paddlare.
§ 20. Utdelning av priser.
§ 21. Mötet avslutas.

Årsmöte
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Nu är det inte långt kvar till 
utdragning då det är dags att
göra kanoterna segelklara.
Jag har fått ett förslag på bansegling på
torsdagsseglingarna. Det tycker jag
låter kul och är värt att prova.

SM för A-, B-, C-, D-, E och IC-kanoter blir i
Oxelösund i år den 13–15 augusti.

FKI-regattan med sedvanlig kräftskiva på
lördagskvällen är den 4–5 september.
Förra året var det inga IC-kanoter med
men jag hoppas på bättring i år. Anslag
kommer att sättas upp på FKI. Vill du
vara funktionär och köra säkerhetsbå-
ten går det bra att anmäla sig till segel-
sektionen.

25 september är det dags för FKI Hornet
där vi fightas för bästa handikapp och
får trängas med segelfartyg i höjd med
Beckholmen. 
• OVE JANSSON. 

Regattan 2003.

Segelsektionen
informerar:



Vårens arbetsdag! 3 april 2004
Kom i tid till vårens arbetsdag lördag
den 3 april – ingen akademisk kvart!
Samlingen sker kl 9:00 och startar med
en genomgång om vad som ska göras
och vi kör tills vi är klara.

Det kommer att finnas en lista över
det som ska göras och material kommer
att finnas framtaget. Som vanligt är det
bra om du tar med dig egna verktyg, ta
med sådana som du själv tror behövs
och ett par handskar. Vid 11-tiden 
serveras en enklare grillunch.

Är det någon som har möjlighet att ta
med en motorsåg eller cirkelsåg vänligen
kontakta materialförvaltare Allan
Abrahamsson före arbetsdagen!

Utdragning! 4 april 2004
Kl. 9:00 startar raska segelkanotister
utdragningen, de paddlare som vill är
välkomna att heja på.

Paddlarna ansluter vid 11-tiden då vi
alla tar en gemensam vårlunch bestående

av ärtsoppa, smörgås och dryck, till det
serveras även punsch för en tia till den
som vill ha och inte kör bil. Direkt efter
lunchen kl. 12:00 startar paddlarna sin
utdragning. Utdragningen pågår till dess
att den är klar.

Tillsynspass på Måsholmen!
Anmäl dig senast 25 mars!
Tillsynspassen är en viktigt del av med-
lemmarnas åtagande genemot föreningen
och varandra. Vi ska hjälpas åt att för-
hindra stöld och skadegörelse samt i
största allmänhet hålla ordning och 
reda på Måsholmen. För allas bästa!

Tillsynspassen är 2004 mellan måndag 5 april
och fredag 29 oktober. För att ge styrelsen
möjlighet att göra en vaktlista, skriv till
sekreteraren och tala om att du kan
samt ange tre datum du kan vakta.
OBS! senast den 25 mars vill vi ha dem
så att de göra klart listorna till arbets-
passet 3 april!  • JOHAN NUAMBURG

Vårens arbete för FKI
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Vem ska arbeta?
Arbetsdagarna är obligatoriska
för alla aktiva medlemmar (dvs.
de som har kanotplats och/eller
skåp på Måsholmen). 

In- och utdragningarna är obli-
gatoriska för alla aktiva med
kanotplats på Måsholmen.

Medlemmar (även aktiva) över
65 år har arbetat klart, men 
kan delta på frivillig basis. Arbetsdagarna har lång tradition i FKI. Här en bild

på flitiga medlemmar, från en av de första när huset
på Måsholmen byggdes 1912.    • UR FKIS BILDARKIV.
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Stockholms Kanotmaraton
introducerades förra året.
Tävlingen lockade över 350

deltagare som paddlade 40 km från
Bullandö till Stockholms innerstad.
Banan, som följde en gammal skärgårds-
led, gick via Bre-vikssundet och Lagnö-
ström, vidare västerut mellan Farsta-
landet och Ingarö, över Baggensfjärden
och in till Lännerstsundet, Skurusundet
och ut i Lilla Värtan. Sedan via Djur-
gårdsbrunnskanalen och till slut in till
Djurgårdsbrunnsviken med målgång vid
Sjöhistoriska museet. En sträcka som de
bästa paddlade på strax under fyra tim-
mar.   

Vinnare från FKI
Bäste FKI:are blev Michael Grant med
en tredjeplaceirng i elitklassen på tiden
4:29:35. I havskajakklassen placerade
sig Jonas Davidson-Vitell på en heder-
sam 29:e placering på tiden 4:49:34.
Grattis! 

Andra FKI:are som kämpade i de
kraftiga motvindarna var Per Järild,
Anders Strömberg, Robert Sundberg och
Dag Wisæus. Dom var nöjda med att
komma i mål! Efteråt, när tävlingsled-
ningen efterlyste åsikter om Stockholms
Kanotmaraton, var de snabba på att

föreslå en ny bansträckning som vid
olyckliga vindförhållanden inte skulle så
totalt suga musten ur deltagarna. 

FKI:s förslag:
Förslaget går ut på att banan läggs som
en rundbana runt Djurgården och Li-
dingö med en längd av 42 km. Både
start och mål skall vara vid Sjöhistoriska
museet. Efter starten paddlar man in
mot Strandvägen, vidare mot Djurgårds-
bron, förbi Gröna Lund, genom Beck-
holmssundet och ut på Lilla Värtan. Om
tävlingsdeltagarna paddlar vänster eller
högervarv runt Lidingön får vara en
öppen fråga som tävlingsledningen
bestämmer på tävlingsdagens morgon –
allt beroende på väder- och vindförhål-
landen. Målgången sker på samma 
sätt som vid tidigare tävling, dvs. från
Värtan paddlar man in i Djurgårds-
kanalens östra ände inför slutspurten
mot Sjöhistoriska museet.

Halvmaratonbanan förslås få samma
sträckning som långa banan fram till
Lilla Värtan, därefter rundas Tranholmen.

Många fördelar
Det finns flera fördelar med FKI:s för-
slag. Främst att man även med maximal
otur inte behöver paddla i motvind mer

Stockholms kanotmaraton 2003
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än halva sträckan. Fler åskådare som
hejar på är också en fördel och den
föreslagna bansträckningen ligger i
publikvänligare områden nära staden.
Detta gör i sin tur Kanotmaraton mer
lockande evenemang att satsa pengar på
för sponsorer. Vidare underlättar det
avsevärt för deltagarna att ha start och
målgång på samma plats. Inget krångel
med skjutsning eller transport av bilar
mellan start och mål. Och till sist, bättre
säkerhet i och med att banan är mer till-
gänglig för räddningspersonal.

Tack – men nej tack! 
Tyvärr blev responsen från Kanotmara-
tons tävlingsledning inte vad FKI:arna
hoppats  på. Med hänvisning till att de
även fått många positiva reaktioner på

banans nuvarande dragning har arran-
görerna valt att behålla samma bana
2004. Det är att beklaga, men ibland
kan det behövas lite tid för en bra idé
att få gehör. För i år är det bara att hop-
pas nådigare vädergudar – för alla också
vill njuta av sin maratonpaddling in mot
Stockholm.
• LE/DAG VISÆUS

Stockholms Kanotmaraton 
går den 28 augusti 2004.
För mer information se
www.kanotmaraton.com

Varför är du med 
i FKI?
En intressant fråga som gäller oss alla –
för svaren avgör hur föreningen kom-
mer utvecklas framöver? Kom på års-
mötet och påverka utvecklingen – och
skriv till FKI-Nytt om dina sypunkter! 

Vilka faciliteter vill du ha 
på Måsholmen?

Hur mycket får det kosta?
Hur mycket är du villig 
att ställa upp?

Nytt år och nya kanoter! FKI har i år 
investerat i tre nya kajaker; två Point
XP och en Point K2R. Alla tre är vita.

Välkommen ner och beundra 
nyförvärven! – och prova dem!

• FÖR PADDELSEKTIONEN PELLE JÄRILD

Paddelsektionen 
informerar:
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Medlemmar – nya & heders

Hedersmedlemmar i FKI
Ivar Tallman (född ’15), inträde 1937.

John Granberg (född ’13), inträde 1950.

Gunnar Edgren (född ’28), inträde 1949.

Ragnar Boman (född ’28), inträde 1966.

Rolf Holmström (född ’29), inträde 1987.

FKI välkomnar nya medlemmar: 
Kristina Vallin, Mikael Hasslegren, Malin
Hasslegren, Tobias Lenner, Mats Abra-
hamsson, Per Åkerlund, Daniel Ericsson,
Per Lindforss, Hans Bergman, Rolf Ström-
berg, Joachim Kramer, Emma v. Essen,
Lena Eliasson, Christer Roman, My Lilja
samt Eva och Anders Halwordson.

FKIs förste
heders-
medlem
kommen-
dör Carl
Smith,
utnämnd
1903. En

tidig entusi-
ast samt kon-

struktör av
bl.a. segelkanoten

Helsa. Han var också
skriftställare i en av konot-

idrottens första reklamskrifter; Kanot-
idrott, utgiven 1906 av FKI med ekono-
miskt stöd av Sveriges centralförening för
idrottens främjande. 
• LE

Rolf Holmström är senaste av heders-
medlemmarna ”... för mitt arbete som
materialförvaltare, antar jag” svarar
han på frågan om varför just han blev
utnämd på höstmötet 2002. ”... och så
är det väl bastubygget också.” Ja, han
har arbetat mycket och länge för FKI.
Som yrkesverksam snickare med stort
engagemang har han färdigheter som
kommit väl till pass inom föreningen.
Första omgången han var medlem i FKI
var mellan 1946 och 1955. Segelbåt
med fru och tre barn upptog hans tid
under många år, men 1987 var han åter
på plats i FKI. Segel(E)-kanoten sålde
han för fyra år sedan – men låna andras
går ju bra. ”Det finns många kanoter
som bara ligger, och alltid för jag låna
någon för en dagsegling!” Några längre
turer blir det däremot inte längre. Men
det är skönt att vara på Måsholmen,
och när bastun blir klar, då kommer
han njuta för fullt!  • LE
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Vinterpaddling

Pelle Järild tog med sin son Anton på en vacker 
vinterpaddlingstur 7 febrauri. Lite kallt – men skönt!
FOTO: PELLE JÄRILD



Ordförande Johan Naumburg Oxenstiernsgatan 37, 115 27 Stockholm
08-667 33 08, 070-667 33 08, johan.naumburg@bredband.net

Sekreterare Göran Hindemark Ryttarvägen 63, 181 41 Liding 
08-765 22 85, 070-377 66 79, göran.hindemark@vattenfall.se

Kassör Anders Pettersson Ystadsvägen 95, 121 51 Johanneshov 
08-39 58 45, andersfki@hotmail.com

Hamnmästare Rolf Knutsson Bollmoravägen 98, 135 47 Tyresö, 08-798 89 64
Materialförvaltare Göran Helsinges Gränd 6, 111 27 Stockholm
Allan Abrahamsson 08-24 62 37, 070-461 29 48
Sek.ledare Paddling Pär Järild Birger Jarlsgatan 83, 113 56 Stockholm, 

08-16 09 27, 0709-99 49 39, perjar@carnegie.se
Sek.ledare Segling Ove Jansson Maria Prästgårdsgatan 37, 118 52 Stockholm

08-84 20 21, 070-689 12 91, ove.jansson@chello.se
Suppleant Anna Englund Rörstrandsgatan 14, Stockholm

08-612 58 16, 073-403 12 61, annaenglund@hotmail.com

Pg 508 42- 4 Senior Pensionär Junior

Inträdesavgift 800 800 0
Årsavgift t.o.m. år 3 
(Gäller endast medl. efter 2002-01-01) 300 60 60
Årsavgift fr.o.m. år 4 200 60 60
Kajakplats 500 500 200
Sommarplats Segelkanot 400 400 200
Vinterplats Segelkanot 450 450 200
Hyra paddelkanot < 4 timmar 0 0 0
Hyra paddelkanot/ dygn 100 100 100
Skåp 100 100 100
• Kontakta styrelsen vid köp av FKI tröja/standert/klistermärke mm
• Medlem som inte betalar i tid debiteras förseningsavgift på 50 kronor
• Medlem som ej betalat föregående års avgifter anses ha utträtt ur föreningen
• Straffavgiften per utebliven arbetsplikt, tillsynspass o.d. är 300 kronor   

Avgifter 2004    Pg 508 42-4   

Funktionärer
Revisorer Johan Brittner 018-36 38 18, Lennart Granat 
Revisorsuppleanter Bengt Andersson 08-645 15 87, Gunnar Edgren 
Arkivarie Bengt Andersson 08-645 15 87
Festkommitté Måns Engelbrektsson 08-38 95 00, Maria Teresa Essen-Möller 
Paddelkanotjour Allan Abrahamsson, 08-24 62 37
Valberedning Dag Wisæus 08-10 35 89, Ola Jarnvall, Bent Andersson 
Mätningsma Johan Elfström 08-771 76 73, Gunnar Edgren, Bengt Dyme 
Webbmaster Ove Jansson 08-84 20 21, ove.jansson@chello.se
FKI Nytt Lena Eliasson 08/070-651 25 27, lena@grafiskaspranget.se

Styrelse
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Kontaktpersoner & Avgifter
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Meddelanden
www.fki.nu
Ove Jansson (webb-master för www.fki.nu) 
och Anna Englund har tillsammans med 
Per Wallgren arbetat fram vår nya webb-design.
Den nya fräscha hemsidan premiärvisas den 
22 mars 2004.

Hemsidan förnyas ständigt. 
Har du förslag på vad som kan tas upp – 
kontakta Ove Jansson ove.jansson@chello.se
eller Anna Englund, annaenglund@hotmail.com.

Sökes: NY Panorambild över Måsholmen! 
Har du någon fin bild vi kan använda på hem-
sidan är du mycket välkommen att sända in den!

Hemligt! Endast för medlemmar:

Rebus:

Rätt svar: H
ar du bra bilder? Vi behöver tiill FKIN

ytt
och till hem

sidan. Sänd dem
 digitalt (300 dpi), på

film
 eller på papper till Lena Eliasson.

Höstmöte
25/10
Lämna dina 

motioner till styrelsen
senast den 15 september!

Rökförbud på FKI
Du kommer väl ihåg rök-
förbudet på FKI, vad som
gäller om eld på 
Måsholmen och allt
annat viktigt? Om inte,
titta i FKIs ordnings-
regler på www.fki.nu

Vem delar ut paddel & 
segelkanotplatser samt skåp?
Kajakplats tilldelas av 
paddelsektionsanvarig: Pelle Järild
Segelkanotplats sommar tilldelas av 
hamnmästare: Rolf Knutsson
Skåp tilldelas av materialförvaltare: 
Allan Abrahamsson

Ny adress?
Du har väl inte missat att anmäla din nya 
e-mail-adress till vår kassör 
andersfki@hotmail.com. Du märker det på 
att du inte fått någon information på länge.
Komplettera även ditt mail med ditt fullständiga
namn, bostadsadress och telefonnummer 
samt om du är seglare eller paddlare. 

Nybygget på Måsholmen 1912



Torsdagar året om Paddling och segling, 18.00

April lör 3 Arbetsdag, 9–16
sön 4 Utdragning seglare och gemensam lunch, 9–12
sön 4 Utdragning paddlare och gemensam lunch, 12–15

fre–mån 9 –12 Påskpaddling, se anslag
tis 13 Årsmöte FKI, 19.00–

Maj tor 27 Vårfest, 18–, inbjudan kommer på vår hemsida
lör 22 Djurgårdsloppet, start 12.00

tors–sön 20–23 Kristi Himmelsfärd, familjepaddling, se anslag
lör–sön 29–31 Pingstpaddling, se anslag

Juni sön 20 Sista sjösättningsdag

Augusti
fre–sön 13–15 SM, samtliga klasser

28 Stockholm Kanotmaraton, se www.kanaotmaraton.com

September
lör–sön 4–5 FKI-regatta, se anslag. Sista anmälningsdatum 27/8!

lör 4 Kräftskiva, se anslag
lör 25 FKI Hornet, start kl. 12

Oktober sön 24 Sista torrsättningsdag
mån 25 Höstmöte FKI

lör 30 Indragning paddlare, 9–11.30
lör 30 Indragning seglare, 10.30–14

sön 31 Arbetsdag och alla FKIares höstlunch

December sön 12 Luciapaddling

Januari 05 lör 1 Nyårspaddling

FKI Aktiviteter 2004


