
Arbetsdag 9 april
Utdragning 10 april

Årsmöte tisdag 18 april

nr 1 • 2005  
Föreningen för Kanotidrott

Luciapaddlingen år 2004. 
Barbro Hedlund fick paddla 
i strålande solsken.  
• FOTO JOHAN NAUMBURG.

Boka tillsynspass nu!



Hej alla medlemmar!
Nytt år, nya möjligheter men först ska vi
göra en tillbakablick på vad som hände i
fjol.

2004 skulle ju vara året med föränd-
ringar och intentionerna var många,
mycket skulle hända, och många med-
lemmar skulle aktiveras ute på Mås-
holmen och vad hände?

Utdragningen skede tidigt och där-
med gavs möjlighet till en tidigare
säsongsstart som uppskattades av
många. Årsmötet genomfördes en vecka
efter utdragningen som därmed gav val-
beredningen, Dag, Ola och Bengt bra
möjligheter att finna lämpliga kandida-
ter inför det stundande valet.

Det långsiktiga arbetet med att styra
upp arbetsdagarna fick ett rejält organi-
satoriskt lyft och för första gången var
det ingen som otåligt stod och väntade
på att smita iväg, utan istället stannade
alla kvar tills vi var klara – tack hamn-
mästare Fredrik! 

Föreningens ekonomi är beroende av
att alla betalar sina avgifter, styrelsen
har fått lägga ned ett mycket stort arbe-
te för att få alla att betala sina avgifter,
allt för att ekonomin ska gå runt – tack
kassör Lennart! 

Tillbyggnaden/Bastubygget har
många jobbat bra med och målsättning-

en var att vi skulle bli klara invändigt,
det har vi nästan lyckats med tack vare
segelsektionsledare Rikard och alla fri-
villiga, men det är lite som återstår.

Vår försommarfest som vi har haft i
två år drog många medlemmar, den blev
mycket lyckad och omtyckt så nu har
den kommit för att stanna, tack Maria-
Teresa och Måns i festkommittén! 

Uppmaningen att alla skulle engagera
sig har många hörsammat, i loggboken
finns det mängder av aktiviteter registre-
rade och då vet vi att alla inte loggar sin
närvaro.

Den sista organiserade FKI-aktivite-
ten, Luciapaddlingen genomfördes i 
strålande solsken med några minus och
bleke och blev troligen ett svårslaget
rekorddeltagande med 30 medlemmar.

Säsongen 2005 blir en satsning
på sex punkter!
1. Jo, först av allt ska du betala in dina

avgifter – i år är det extra viktigt att
alla betalar in sina avgifter i tid. 

2. Är en nyhet! Ett kanotlotteri kommer
att genomföras, läs mera om lottför-
säljning och annat längre fram!

3. Naturligtvis kommer tillbyggnaden att
prioriteras, idag är väggar, tak, golv-
matta, elinstallation färdigt, kvar
återstår slutputs inne i duscharna,

Ordföranden har ordet

FKI Nytt • Vår 2005 • 2

Föreningen för Kanotidrott 
Måsholmen Stockholm  
tel 08/ 661 34 03, www.fki.nu

Postgiro: 508 42- 4

Sänd dina FKI NYTT-bidrag 
till styrelsen eller redaktören



VVS-dragning, att sätta upp bastu-
panel och dörrar samt fodra fönster
och lister. Allt detta kan du hjälpa till
med – anmäl dig ditt intresse till
Rikard eller mig.
När tillbyggnaden är klar invändigt,
ska det tillsättas en grupp för projek-
tering av entrétrappa och däck. Vid start
av renoveringen ska det finnas tid-
och aktivitetsplan, ritningar, budget
och listat vem som gör vad och den
ska vara förankrad! 

4. Nästa satsning är kommunikation.
Vår hemsida som ska bli mer levande
och aktuell. Dessutom kommer det
att skickas ut en medlemsmatrikel med
lite matnyttig FKI-information till
alla betalande medlemmar.

5. Två introduktionskvällar för nya och
gamla medlemmar planeras, vid dessa
kvällar ska vi informera om sånt som
är både viktigt och bra att veta samt
vilka förväntningar som ställs på dig
som medlem. Utöver den viktiga
informationen ska även en säkerhets-
tänkande medvetenhet väckas hos
alla. Den inleds med en instruktion
för handhavande av föreningens
kanoter, i- och urstigning, säkerheten
i kanot och då i första han paddel-
kanot samt lite om räddningsteknik.

Om vi kommer att genomföra prak-
tiska övningar där du kan delta är för
tidigt att säga, men en uppvisning i
räddningsteknik blir det.

6. Den här punkten är inte ny, den står
alla medlemmar för: Vi ska fortsätta att
ha kul och trevligt, för alla är det natur-
ligt att stimulera och utveckla gemen-
skapen på Måsholmen med både
familjer, vänner och arbetskamrater.
När vi gör det sprids positiva signaler
om kanotföreningen FKI, signaler
som gör att många nya trevliga med-
lemmar söker sig till oss.

Till årsmötet har jag suttit en mycket sti-
mulerande mandatperiod om 2 år och
jag vill därför passa på och tacka alla
medlemmar för förtroendet att leda FKI,
ett stort tack även till alla styrelsemed-
lemmar och funktionärer för det fantas-
tiska stöd och arbete ni har lagt ned,
slutligen hoppas jag att valberedningen
får många som är intresserade att vara
med som funktionär eller styrelsemed-
lem för att fortsätta  att utveckla FKI. 

För FKI i Framtiden!
Johan Naumburg, ordförande

Årsmöte måndag 18 april 2005
kl. 19.00 på Måsholmen
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Självklart kommer du till årsmötet måndag
den 18 april klockan 19:00.
För dig 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 måndag 
den 18 april 2005

§ 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: Ordförande, 

kassör, supppleant och fyllnadsval för 
hamnmästare. 

§ 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.
§ 20. Utdelning av priser.
§ 21. Mötet avslutas.

Årsmöte
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Även om man inte kan tro det så när-
mar sig våren. Så fort vi fått ut våra
kanoter är det dags för våra torsdags-
träffar. Till att börja med blir det väl
lite småpyssel med våra skönheter för
att få dem fina inför sommarens aktivi-
teter. Grillen ska väl också komma till
flitig användning i år igen. Så småning-
om ska det väl bli dags för torsdags-
segling. Inte bara bryggsegling, även
om det är en favorit det med. 

I sommar går SM i Karlstad och det
bör man inte missa. Bara att segla i
Sveriges största insjö och besöka KKF
fina klubbhus är värt resan. Det ryktas
att Ditte och Johan fortsätter sin seg-
ling till Indien, i år i Ryssland. Kanske
ska man hänga med... För de lite fega-
re blir det eskadersegling i Stockholms
skärgård, eller kanske ett varv runt
Fjäderholmarna.

Alltid på en torsdag. Segla i med-
vind!

• FÖR SEGELSEKTIONEN RICKARD PRÜZELIUS

Segelsektionen
informerar:

Vackert! – och snart 
ligger de där igen.



§4 AVGIFTER 
Medlem ska betala de avgifter som beslutats vid 
allmänna möte.
Avgift erlägges senast den dag som angivits vid anmodan
eller, om ingen dag angivits, inom 14 dagar. Aktiv medlem
som ej betalat sina avgifter i tid ska betala en extra avgift
som bestäms vid allmänt möte. Ständig medlem och heders-
medlemmar är befriade från årsavgifter.

§8 UTTRÄDE
Medlem som önskar utträde ur föreningen skall skriftligen
anmäla det till styrelsen. Medlem som ej erlagt föregående
års avgift anses ha utträtt ur föreningen.

Nu får det vara nog!
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Vad säger FKIs
stadgar, §4 
och §8 dig?

Trots att styrelsen har lagt 
ned över 40 timmar på att 
jaga er som inte har betalat
fastställda avgifter, så 
saknas runt 30.000 kronor 
vid årets slut! 
Känner du dig träffad? 
BETALA!
• Gamla, missade avgifter betalas in 

omgående! 
• Avgifter för 2005 ska vara betalda 

senast sista vardagen i mars!
Avgifter och postgironummer finner du
längre bak under ”Avgifter” (sid 14).

Man börjar lite trevligt…

…men när inget händer, vecka efter vecka 

blir man faktiskt

förbannad!!!!!!

Säger: Betala din avgift för med-
lemsskap, skåp, kanotplats, vinter-
plats, sommarplats och tillsynspass,
arbetspass x 2, in och utdragning!



FKI Nytt • Vår 2005 • 6

Intäkter 2004                                

Medl. bet. avs. 2003 1 380 kr
Årsavgifter 35000 kr
Kajakplatser 25 400 kr
Hamnplatser 5 600 kr
Vinterplatser 5 850 kr
Skåp 4 000 kr
Inträdesavgifte 24 400 kr
Särskilda avgifter (”böter”) 11 100 kr
Hyresintäkter  (kajakhyror) 1 900 kr
Övriga intäkter 60 kr
Övriga erhållna bidrag 60 kr
Ränteintäkter 83 kr

S:a intäkter 114 833 kr

FKI Ekonomin 2004

Kostnader 2004                            
Möten & fester 11 568 kr
Tävlingar 595 kr
Uppvaktningar 822 kr
El, tele och sophämtning 9 107 kr
Kontorsmateriel/adm. 2 851 kr
Måsholmen underhåll 7 025 kr
Måsholmen tillbyggnad 
(mest ”bastun”)             45 910 kr 
Porto 2 765 kr
FKI Nytt 1 200 kr
Kajak, inköp 42 655 kr
Bankavgifter 1 064 kr
Förbundsavgifter 17 264 kr
Försäkring 8 366 kr
Övr. reseersättningar 359 kr

S:a kostnader 153 551 kr

Resultat efter intäkter och kostnader                         -38 718 kr    

Tillgångar (kapital och fordringar) minus skulder 177 117 kr 

Varav i reservfonden som byggs upp av inträdesavgifter
och endast får disponeras efter årsmötesbeslut. 132 574 kr

Har du några frågor 
eller vill ta upp något som berör vår ekonomi kan
du alltid ringa vår kassör. Annars har du möjlig-
heten den 18 april 2005, kl. 19.00.
Välkommen!

I korthet: Kapitalet minskade men de
materiella tillgångarna ökade. 
Flaggan i topp för FKI. 
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Vill Du vara med och förvalta ett
kulturarv ?

FKI är Sveriges äldsta kanot-
förening, bildad år 1900.

Vårt första klubbhus delade vi med
Stockholms Roddförening vid stranden
av Djurgårdsbrunnsviken, ungefär där
Diplomatstaden ligger idag. Inför OS
1912 blev vi ”deporterade” till Mås-
holmen. Under tävlingarna skulle Olym-
piska kommittén för rodd disponera den
plats där vårt dåvarande klubbhus låg.

I efterhand kan sägas att vi hade en
otrolig tur som fick byta vår tomt i
Diplomatstaden mot Måsholmen. Vårt
nuvarande klubbhus uppfördes genom
ideellt arbete av FKI:s medlemmar under
den korta tiden av två år. Förutom den
nu nästan färdiga tillbyggnaden med
duschar och bastu har inga stora för-
ändringar skett sedan 1914 då huvud-
byggnaden färdigställdes. Det finns
ingen annan kanotförening i Sverige
som har ett klubbhus med sådan atmos-
fär och så traditionsrik miljö som FKI.

För att underhålla huset och sköta
föreningens angelägenheter krävs en 
engagerad styrelse som brinner inför 

Valberedningen söker…
uppgiften att föra FKI:s traditioner vida-
re och att bevara och utveckla vår unika
miljö på Måsholmen. Vill Du vara med
och dela detta trevliga ansvar har Du
chansen nu. FKI söker kandidater till
följande styrelseposter: Ordförande, 
kassör, suppleant samt hamnmästare
(fyllnadsval). Samtliga ska tillträda på
kommande årsmöte.

Ordförande och kassör vet förmodligen alla
vad det innebär – att leda arbetet och
sköta ekonomin. Men frågor välkomnas
förstås gärna. 

Hamnmästaren främsta uppgift är att
ansvara för skötsel och underhåll av för-
eningens hamnområde. Dessutom ingår
det i uppdraget att ansvara för arbets-
dagarna och att fördela tillsynspass. 

Suppleanten ersätter frånvarande styrelse-
medlem på styrelsemöten. 

Festkommittén vill sluta. De har fullgjort
sitt uppdrag med stor framgångoch nu
är det dags för nya krafter att ta vid. 

Om Du vill veta mer om h arbetsupp-
gifterna eller om hur roligt det är att
arbeta i FKI:s styrelse, ring FKI:s ordfö-
rande Johan Naumburg, tel 667 33 08
eller 070-667 33 08.

Om Du vill ställa upp som kandidat,
kontakta valnämnden senast 30 mars:

Bengt Andersson, 
e-post: bengt.andersson@systecon.se

Ola Jarnvall, 
e-post: ola.jarnvall@lanab.amv.se

Dag Wisæus, sammankallande, 
e-post: dag.wisaeus@swedpower.com   Tre som jobbat för FKI. Är det din tur nu?



Vårens arbetshelg är lördagen
den 9 april och söndagen den
10 april.

Inledningsvis vill jag tacka
för den gångna höstens fina

insatser under arbetshelgen. Med så
aktiva och initiativtagande medlemmar
är hamnmästarens arbete ett rent nöje!
Jag drog några erfarenheter vilka kom-
mer att beaktas i framtiden; alla nycklar
till alla utrymmen kommer att vara till-
gängliga; verktyg och övriga behövliga
saker kommer i möjligaste mån att fin-
nas tillgängligt; de medlemmar som har
lång erfarenhet av FKI och jobbet på
Måsholmen är viktiga personer för
arbetsdagarnas effektivitet; fika och
lunch är viktiga och njutningsfulla stun-
der och tillfälle att samla alla informa-
tion. Jag vill speciellt framhålla de erfar-
na medlemmarnas viktiga funktion dels
för det praktiska arbetet och dels för att
vidmakthålla FKI-andan. 

Den kommande arbetshelg är som
vanligt indelad i två dagar, en dag för
utdragning och en dag för underhållsar-
bete. Utdragning leds av sektionsledarna
och arbetsdagen leds av hamnmästaren.
Under bägge dagarna kommer kontroll
av närvaro och hemadresser att göras
och bokning av vaktpass skall vara klart
innan söndagens arbetsdag är slut.
Bokning och organisering av vaktpass är
för mig en prioriterad fråga och därför
ber jag er medlemmar att redan innan
arbetshelgen kontrollera när ni kan gå

vaktpass. De som inte bokar vaktpass
under arbetshelgen kommer att bli till-
delade ett vaktpass. Listan med vaktpass
kommer sedan att anslås på sedvanlig
plats i köket i vårt klubbhus.

Utdragning lördagen den 9 april startar för
seglarna klockan 09.00 och avslutas
klockan 11.30. Utdragning paddlare
startar klockan 10.30 och slutar cirka
klockan 14.00. Lunch serveras klockan
11.00 och avslutningskaffe serveras då
sektionsledaren paddling är nöjd med
paddlarnas arbetsinsats. 

Arbetsdagen söndagen den 10 april startar
med morgonkaffe och fralla klockan
08.30 för de som önskar. Klockan 09.00
samlas alla för hamnmästarens genom-
gång och uppgifts-fördelning. Sedan
pågår jobbet fram tills utdelade arbet-
suppgifter är lösta, dock längst till
klockan 16.00. Lunch serveras cirka
klockan 12.00.

Vårens arbetsdagar
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Nu är det dags igen!



För att arbetsdagen skall bli så effek-
tiv som möjligt ombeds alla medlemmar
följande:

Städa bort eller markera personliga
löst liggande ägodelar. Städningen kom-
mer att gå hårt fram mot saker som
upplevs ”ligga och skrota till ingen
nytta”.

Ni som använder verkstaden skall
städa undan era personliga ägodelar.
Även här kommer städningens vindar
att blåsa.

Paddlarna skall senast till söndagens
lunch ha märkt alla sina kanoter med
eget namn

Avslutningsvis så ser jag fram emot
att träffa alla FKI:are igen efter vinter-
uppehållet. En arbetshelg på Måsholmen
är ett synnerligen skönt sätt att möta
våren och sina kanotvänner!

HÄLSNINGAR HAMNMÄSTAREN

FREDRIK HESSELMAN
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Nyhet: KanotLotteri på FKI

Hur den ser ut får du se på årsmötet!

FKI var med på båtmässan!
På Allt om Sjön i början av mars pas-
sade FKI på att vara med i Kanotför-
bundets monter för att sprida infor-
mation om FKI och förhoppningsvis
värva några nya medlemmar. En
snygg(!) affisch togs fram och massor
av lappar med kontaktinformation. 
I montern rullade även en video från
en segeltur till Estland som FKIarna
Ditte Hedrenius och Johan Sand-
ström gjorde sommaren 2004.
På det hela – en väldigt lyckad insats! 

Vinn en sprillans ny kolfiberkajak från 
Willy Neumann, värde cirka 13.990 kr!

Det är enkelt. Köp en lott för 100 kr av
Rickard Prüzelius och hoppas på det
bästa. Eller ännu hellre – köp flera lot-
ter. För även om du inte vinner kommer
pengarna FKI till godo! 

Lottdragning sker i i samband med
FKIs höstfest 3 september. Fram tills
dess kommer den vara utställd på Mås-
holmen. Tack till Ulrik Burnke,
Onedesign Center, som ställt kajaken till
vårt förfogande till ett förmånligt pris.

Tümmler i kolfiber med två
packluckor, vikt 12 kg. 



Här kommer en inspirerande rapport
från en paddling till Stora Nassa, 1–4
juli, 2004. Redaktionen hoppas den kan
locka till nya FKI-äventyr såväl som
dokumentering i FKI Nytt!

Planeringen inför 04:as som-
marpaddling startade på vår-

festen den 27 maj. Hjärnan bakom pla-
nering var Dag Wisaeus som bjöd in
hugade intressenter att deltaga. Tanken
var att starta i Kappelskär och avsluta i
Stavsnäs fyra dagar senare med avfärd
torsdagen den 1 juli.

Några veckor före avfärd träffades
Allan Abrahamsson, Sven Lundhäll, Dag
Wisaeus, Kåre (jobbarkompis till Sven)
och undertecknad för finslipning av pla-
nerna. Vi bestämde då bl.a. att hålla 
färdplanerna öppna då väder och vind
skulle avgöra den optimala färdvägen.

De sista dagarna i juni står väder-
prognosen klar vilket innebär att vi
kommer att få syd sydostlig vind större
delen av vår tur samt ostadigt väder. Vi
bestämmer då att avfärd skall ske från
Sollenkroka brygga på Djurö morgonen
den 1 juli. 

På morgonen sammanstrålar vi alla
vid Sollenkroka brygga. Kajaker sjösätts
och vi vinkar av våra chaufförer. Fulla
av entusiasm paddlar vi i solsken ut i
farleden som till en början är snäll men
innan vi anar det befinner vi oss ute på
Kanholmsfjärden i hög sjö. Vinden lig-
ger på från syd och vågorna går flera
meter höga med kraftiga gäss. Efter ett
par timmars paddling på öppet vatten
går vi i lä bakom Korsö för intagandet

av lunch. Göran lyckas med konststyck-
et att packa upp sin massäck så att 
första vågskvalp dränker matförrådet.
Brödet blir därefter sig aldrig likt. Lite
halvoroligt repar gruppen mod och ger
sig åter ut på öppna vattnet och styr
över fjädern mot Storö i Möja skärgård.
När vi väl kommer inom skärs följer
flera timmars paddling i härlig medvind
i lugna vatten. Eftermiddagen lider mot
sitt slut och temperaturen sjunker. Vi
paddlar raskt vidare och korsar Skarpö-
fjärden. Innan vi glider in i lagunen på
Roskär känner vi oss alla upplagda för
en god middag. I solnedgången intar vi
vår måltid och diskuterar hur vi skall gå
vidare nästa dag. Väderleksutsikterna
säger regn och blåst ända fram till fre-
dag eftermiddag och vi förbereder oss
för väntan. 

När vi vaknar på morgonen ösregnar
det och inte förrän vid elva- snåret slu-
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Sommarpaddling



tar regnandet. Efter brunch sitter vi och
inväntar lugnare väder för att kunna
styra kosan mot Stora Nassa som är
dagens färdmål. Vid två-snåret är vi 
färdigpackade och lugnet har lagt sig. I
strålande solsken glider vi ut ur lagunen
och ut över Nassafjärden. Allteftersom
vi avlägsnar oss från Roskär ökar vin-
den och när vi avverkat? delar av dags-
etappen blåser det friskt och vågorna
går höga. Så småningom glider vi in i
Stora Nassa skärgård. Vi överlägger hur
gå vidare. Några av oss vill paddla vida-
re mot Fredlarna och andra vill slå läger
för inväntandet av lugnare väder. Vi
delar på oss i två grupper och de försik-
tigare gänget, där jag själv ingår, slår
läger på Stor Sprängskäret i Stora
Nassa. Vi slår upp tälten på klipporna
med havsutsikt direkt söderut. I en sago-
lik solnedgång avnjuter vi vår middag
och inser att något vackrare än att sitta
en sommarkväll i denna ljuvliga skär-
gård är svårt att uppbringa. P.g.a. det
ostadiga vädret har båtägarna ännu inte
letat sig hitut och det är väldigt fridfullt.
Ägarna till denna lilla skärgård (den ägs
fortfarande av
privatpersoner)
har byggt upp  en
helt ljuvlig liten
stugby, som
säkert kan vara
lika ogästvänlig
när det vill sig.

Vi, som är kvar på Stora Nassa, har
insett att vi kommer inte att kunna nå
Kapellskär. Vårt mål blir att försöka nå
Ljusterö färjeläger till söndag eftermid-
dag. Lördagens etappmål är därför tänkt
att gå via Rödkobbsfjärden in mot Hus-
arö. Efter rekognosering konstaterar vi
att det har mojnat något och vi ger oss
iväg omedelbart. En tre timmars padd-
ling med teknisk paus på Rödkobbarna
tar vi oss in skärgården via Angö.
Vinden tilltar och vi är glada över att ha
det öppna havet bakom oss. Det har
gått bra men speciellt synliga har vi inte
varit i den höga sjön och en tysk hav-
skryssare såg oss med nöd och näppe. 
Vi gnetar på och når slutligen Allans
favoritövernattningsplats i denna del 
av skärgården, närmare bestämt östra
udden på Södra Kobbskär. Här sätter vi
upp tälten i nästan full kuling, men vin-
den är varm. Fördelen är att några mygg
ser vi inte till. Vi pratar med Dag och
Sven som vi förstår har legat inblåsta på
Fredlarna hela dagen. Efter en härlig
afton i solsken går vi och lägger oss och
hoppas på en skön paddling upp emot

Stora Nassa 2004
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Stora Nassa var
vackert och tack

vare vädret 
tämligen tomt.

Forts. på nästa sida.
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Medlemmar – och mer Nassa

Hedersmedlemmar i FKI
Ragnar Boman (född ’28), inträde 1949.

Gunnar Edgren (född ’41), inträde 1968.

Rolf Holmström (född ’29), inträde 1987.

FKI välkomnar nya medlemmar: 
Christer Roman, Rolf Strömberg,  
Filip Hindemark, Rolf Paulin, 
Tomas Lindstrand, Torbjörn Magnusson, 
Roger Steffen, Hans Svensson, 
Johan Klevby och Martin Östlund.

Östra Lagnö och Furusund.
På söndagen vaknar vi med solsken

och en frisk bris. Kåre vill hem och ger
sig av före Allan och mig själv. Vi kom-
mer dock också iväg så småningom och
glider i frisk medvind förbi Husarö via
Gälnan mot östra Lagnö. Vid kiosken
vid Stora Sundsholmen står Kåre och
vinkar och vi tar en teknisk paus med
intagande av glass och kaffe. Kåre har
beställt chaufför för upphämtning
medan Allan och jag själv ångar vidare
mot Ljusterö färjeläger. Vi har en fantas-
tisk paddling i solsken och hittar en fin
liten holme nära Nolsjö på Norra
Ljusterö. Vi packar våra grejor och

paddlar raskt över till färjelägret där vår
transport väntar. 

Därmed är några fantastiska dagar på
havet över och undertecknad har fått sitt
livs erfarenhet. Hade någon för några år
sedan sagt att jag skulle paddla i kajak
på öppna Östersjön i 8-10m/s hade jag
skrattat skräckfyllt men nu var det hjort,
och det med blodad tand. Jag kan bara
uppmuntra alla att det här är livet.
Samtidigt vill jag tacka mina paddel-
kamrater för några fantastiska dagar
och vi väntar ju bara på att säsongen
skall komma igång så vi kan ge oss ut
på nytt. 

• GÖRAN (HINDEMARK)

Forts. från föregående sida.

Avlidna medlemmar
Erik Filipsson, född 1916 och medlem
sedan 1951 samt hedersmedlemmen 
John Granberg, född 1913 och medlem
sedan 1950. Bägge hedras traditionsenligt
med en tyst minut.

Boka till-
synspass nu!
Alla aktiva FKI-medlemmar måste
sända in minst tre alternativa datum till
hamnmästaren senast innan arbetshelg-
en 9–10 april. Först till kvarn gäller –
så ta möjligheten att välja ditt datum
själv. De som inte anmält sig får ett
datum tilldelat sig. Utebliven tjänst vid 
tillsynspass kostar medlemmen 300 kr extra i
avgift. Syftet för arbetspassen är (som
alla vet) att hålla vakt vid Måsholmen
mot oönskad uppmärksamhet samt
hålla i ordning med städning, soptöm-
ning etc. Olika dagar har olika uppgif-
ter. På listan i köket finns de närmare
beskrivna. Kom ihåg – bara tillsam-
mans kan vi hålla Måsholmen så 
fräscht och trevligt som vi vill ha det!
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Luciapaddling
I år blev det ett rekorddeltagande som kan
bli svårslaget, det var 20 st käcka medlem-

mar som paddlade Djurgården runt eller fram och till-
baka i Djurgårdsbrunnskanalen. Allt var perfekt, strå-
lande solsken, helt vindstilla, bleke och några grader
minus. 

I samband med kanoternas sjösättning var det
mycket trångt och då passade Fredrik på att visa hur
man med blixtens hastighet tar sig upp ur en upp och
nedvänd låda i isvatten. Den synen uppskattades av
oss andra som snabbt brast ut i glada skratt. Det är
alltid roligt att se någon annan misslyckas bara man
klarar sig själv från att bli blöt men lika snabbt skrat-
ten brast ut, tystnade det och man såg hur ansiktena
stramades upp och många var det som funderade på
om deras ombyte skulle räcka!

Efter avslutad paddling och väl i köket var stäm-
ningen på topp dit ännu flera medlemmar hade anslu-
tit, totalt var vi 30 st luciafirande entusiaster som lät

oss väl smaka på familjen Hesselmans hem-
bakade lussebullar och glögg. Med andra
ord , Luciapaddlingen blev en mycket värdig
avslutning på året. • JOHAN NAUMBURG

Hesselmann
junior (ovan)
tittar förundrat 
på sin badande
far (nedan). 

Göran hade
snyggaste 
mössan (t.v.)



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 Lidingö 
08-765 22 85, 070-377 66 79, göran.hindemark@vattenfall.com

Kassör Lennart Granat Vitfåravägen 48, 184 61 Åkersberga, 08-540 628 70
lennart@misu.su.se

Hamnmästare Fredrik Hesselman Sandhamnsgatan 44 A, 115 28 Stockholm, 08-52 80 84 10, 
0732-50 84 32, fredrik_hesselman@yahoo.se

Materialförvaltare Göran Helsinges Gränd 6, 111 27 Stockholm
Allan Abrahamsson 08-24 62 37, 070-461 29 48
Sektionsledare 
– Paddling Pär Järild Birger Jarlsgatan 83, 113 56 Stockholm, 

08-16 09 27, 0709-99 49 39, perjar@carnegie.se
– Segling Rikard Prüzelius Cellovägen 2, 136 75 Haninge, 08-776 13 87, 

0708-33 51 15, rikard.pruzelius@stockholm.mail.telia.com
Suppleant Anna Englund Rörstrandsgatan 14, Stockholm

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

Pg 508 42- 4 Senior Pensionär Junior
20–65 år över 65 år 1–19 år

Inträdesavgift 800 800 0
Årsavgift t.o.m. år 3 300 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

• 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. 
• Kontakta styrelsen vid köp av FKI tröja/standert/klistermärke m.m.

Avgifter 2005    Pg 508 42-4   

Funktionärer
Revisorer Johan Brittner 018-36 38 18 
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 
Mätningsman 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



15 • Vår 2005 • FKI Nytt

Meddelanden

Hemligt! Endast för medlemmar:

Ny kod.  
OBS! Denna kod gäller från 1 april till månads-
skiftet maj–juni, då en ny kod distribueras enbart
till medlemmarna  – dvs. de som betalt sina
avgifter. 

Rättare svar på FKI-frågor
Frågesporten som presenterades i förra
numret av FKI har tilldragit sig visst
intresse och kunniga medlemmar har
kontaktat redaktionen för korrigeringar
av svaren. Således vill vi informera att:

Fråga 7. Det var inte Snabb-Jack som
planterade den vita syrenen på 1950-
talet utan Curre ”Cnarpen” Löwenhamn
som planterade den tillsammans med
Jonne ”Kämpen” Ringdahl och Willy
Svensson. Syrenen var en donation från
”Cnarpens” mor, tillika blomsterhandla-
re på Roslagsgatan. Tack ”Cnarpen”!

Fråga 9. Där angav vi att Herman Lanz
1910, på väg till Medelhavet, kvaddade
sin kanot i en sluss i Rhône. Men… så

här var det: ”I kraftig ström och kol-
mörker kolliderade han med en hjulång-
are. Butterfly (kanoten) krossades och
sjönk, Lantz slungades under hjulånga-
rens botten, kom upp på andra sidan
och lyckades haka sig fast vid hjulhuset.
Han föll sedan ihop medvetslös när man
fått upp honom på ångarens däck. Det
enda som bärgades var seglen. Allt
annat, all utrustning och pengarna –
följde kanoten i djupet.” ur Båtliv och
Båtfolk av Stig Sandelin. 
Tack Ditte Hedrenius för tipset!



Torsdagar året om Paddling och segling, 18.00.

April Lö 9 Arbetsdag 9.00–16.00 eller att vi är klara.
Sö 10 Utdragning seglare, 9.00–12.00, gemensam lunch 11.30.
Sö 10 Utdragning paddlare, 12.00–15.00, gemensam lunch 11.30.

Må 18 Årsmöte på FKI, 19.00–21.00.

Maj To–sö 5–8 Kristi Himmelsfärd, paddling i mellanskärgården, 
föranmälan se anslag & vår hemsida.

To 19 maj Introduktionskväll på Måsholmen för nya & gamla 
medlemmar, start kl. 18.00 FKI.

To 26 FKIs Försommarfest på Måsholmen, inbjudan/anmälan 
se anslag & vår hemsida.

Juni Sö 19 Sista sjösättningsdag.

Augusti Fr–sö 19–21 Kanotsegel SM i Karlstad.
To 25 aug Introduktionskväll för nya & gamla medlemmar, 

start kl. 18.00 på Måsholmen.
Lö 27 Stockholm Kanotmaraton.

Lö–sö 27–28 FKI Regattan, inbjudan se anslag & vår hemsida.
Sista anmälningsdag 20 aug.

September Lö 3 FKIs Höstfest med Kräftskiva, inbjudan/anmälan se anslag 
& vår hemsida.

Lö 3 Kanotlotteriet, dragning sker i samband med Höstfesten.
Lö–sö 3–4 FKI-Regatta, anmälan se anslag & vår hemsida.

Lö 24 FKI Hornet, anmälan se anslag & vår hemsida.
Datum ej satt Höstpaddling, i skärgården, fredag – söndag anmälan se

anslag & vår hemsida.

Oktober Må 24 Årsmöte på FKI, 19.00–21.00.
Fre 28 Sista torrsättningsdag.
Lö 29 Indragning paddlare, kl. 9.00–11.30, gemensam lunch.
Lö 29 Indragning seglare, kl. 10.30– klart, gemensam lunch.
Sö 30 Morgonfika innan start av arbetsdag 8.30–9.00.
Sö 30 Arbetsdag, 9.00 – klart, närvaroregistrering 8.30–9.00.

Gemensam lunch.

December Sö 11 Luciapaddling kl. 12.00, varm glögg med bulle efter paddling, 
anmälan se anslag & hemsida.

Januari 2006 Sö 1 Nyårspaddling start kl. 12.00, anmälan se anslag & hemsida.

FKI Aktiviteter 2005


