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Julen är räddad!
– allt är återfunnet!
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Kom ihåg!
Luciapaddling 
13 december!
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Föreningen för Kanotidrott 
Måsholmen Stockholm  
tel 08/661 34 03, www.fki.se
Postgiro: 508 42- 4

Sänd dina FKI NYTT-bidrag 
till styrelsen eller redaktören

Inbrott på FKI

Allt är återfunnet!
Ja, vi har alla anledning att glädjas åt
den osannolika historien om hur allt
tjuvgods från stölden på Måsholmen
den 12 augusti återlämnats till FKI. Vår
jolle, vår båt och all den sprit (!) som
hade hittats av tjuvarna bland lådor och
skåp. Roland Forsberg (höstnumrets
omslagsman tillika FKI-jultomte) hämta-
de hem tjuvgodset från polisen. Han
berättar hur det gick till.

Det var några poliser som satt i fika-
rummet på polishuset i Sundbyberg. De
tittade ut och såg en misstänkt bil med
en jolle (vår jolle!) på taket. Snabbt
anropades några patrullerande kollegor.
Dessa kände genast igen personerna
(välmeriterade brottslingar) som satt
bilen och stoppade dem. Poliserna fann,
förutom jollen på taken, bensindunkar,
motor och kamera samt massor av nyck-
lar och mängder av whiskey.

Tjuvarna erkände att de även stulit
klubbens båt, målat om den och att den
nu låg förtöjd vid Lidingö bros Värds-
hus. Ja, så löste sig det brottet.

Johan Naumburg och Ove Janson
hämtade hem båten – och fick sig en
fantastisk månskenstur på köpet.
Roland Forsberg hämtade hem resten.
Fast polisen hade sina misstankar om att
FKI inte var en kanotklubb utan snarare
en whiskey-klubb. Men med tanke på
alla entusiaster som paddlar och seglar i
kallt väder så kan vi väl vara både och!?  

Här kan man hur se tjuvarna försökt
måla över FKI loggan. Den kommer
att målas dit igen!

Inbrott!
Uppbrutna
skåp och
bortförd 
jolle och 
båt samt 
lite annat… 
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Rolf Knutsson och Leif Lundgren tog sig an
brädhögen på baksidan och staplade om den
för att förhindra röta innan virket används.

Arbetshelg i oktober

Flytbryggorna drogs upp och inspekterades
under bryggeneralens/veteranens Bengt
Anderssons ledning.

Självklart ville alla som var där skriva upp sig
på listorna och korrigera eventuella fel i FKI:s
medlemsregister.

Arbetshelgen på FKI var som
vanligt både en insats för
vårt gemensamma
”arv” och egendom
samt ett trevligt
tillfälle att träffa
och prata
med andra
FKI:are.

Paddlarna Agneta Silfverberg och Anders
Halfwordson skötte köksdetaljen. Mycket gott
och uppskattat!

Alf Norman
kollade ytter-
belysningen.



Segelsektionen
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Så var sommaren 2005 till ända och bara
några korta höstveckor kvar innan det var
att dags ta in kanoterna i huset igen.. 

När jag blickar tillbaks kommer jag ihåg
flera fina seglardagar med skinande sol
och trevliga, friska vindar. Några av oss
har varit ute i havsbandet och då blir i
alla fall jag alltid alldeles bubblande
lycklig. Finns det något bättre än att
smyga sig in i en skyddad minimal liten
vik på en nästan kal kobbe efter en slör
i 6 m/s och solen gassande i ryggen?

Nästa år är det dags igen! Lågskär
förhoppningsvis…

Karlstad kanotförening fyllde 100 och
bjöd på ett jättefint SM/RM arrange-
mang. Det enda man kunde klaga på var
väl vinden, som lyste med sin frånvaro.
Två FKI-are deltog, Johan Elfström, som
vann IC-klassen, Grattis Johan! och så
jag som kom sist i E-klassen.

Karlstadseglaren har också givit ut en
bok med anledning av jubileet som finns
att bläddra i på Måsholmen.

De sedvanliga FKI-regattan och FKI-
hornet har också genomförts med 10-11
deltagare båda gångerna. På Hornet fick
vi klara oss utan domare, men det gick
ganska bra ändå (inga slagsmål utbröt).

Nu ses vi till årsmötet. Vissa planer
finns också på en januariträff då vi kan
ha bildvisning eller någon annan aktivi-
tet. Har du förslag på något du vill göra
så hör av dig till mig eller till Rikard
Prüselius.

Kanothälsningar,
Ditte Hedrenius, segelsektionen
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Paddelsektionen

Kanotmaraton

FKI var självklart representerat 
vid årets Kanotmaraton.
Samtliga insatser var goda! 
Läs mer på s. 8.

K1 Öppen Herr  40000 m
Staffan Sjöling på 24:e plats och
Anders Strömberg som nr. 42.

K1 Lång Herr 4 40000 m
Daniel Johansson  på 31:a plats.   

K1 Kort Herr 2 20000 m

Hans Björnström och Karl
Björnström kom in på 10:e 
resp. 11:e plats.

Pelle Järild, paddelsektionen

Man måste ta 
sig tid att njuta!

Kajakinventering!
Vid höstens arbetsdag
gjordes även en inventer-
ing av klubbens kajaker
av Bengt Fridmark,
Fredrik Wrangler och
Christian Poignant. Våra
gemensamma kajaker
består för närvarnade av
sex enmans och två två-
manskajaker. Samtliga
fanns vara i behov av
viss renovering … och
tycker vi inte alla att vi
borde ha några snabbare
motionskajaker? Ett 
diskussionsämne för 
årsmötet i vår.



För Dag Wisæus, Göran Hindemark, Per
Järild och Sten Lundhäll handlar det om
att ta vara på ögonblicken i livet och att
skapa energi och balans i tillvaron.
I deras fall innebär det som komple-

ment till arbetsliv och familj en stor por-
tion naturupplevelse, fysisk ansträng-
ning, spänning gärna tillsammans med
trevligt sällskap och gott födointag.

Ingarö, Björkviks brygga till Tärnskär
och retur i Kajak sista helgen i maj,
bättre illustration till hur det kan upp-
nås är svår att hitta. Skärgården ligger
öde, vild, välkomnande och väntande
med sin skönhet. Dovhjortarna på
Biskopsön står på stranden och tittar på
när vi glider förbi. Några timmar senare
paddlar vi in i lagunen på Tärnskär , en

av skärgårdens yttersta utposter, och
njuter av naturens storslagenhet.

När kvällen kommer sitter vi i skenet
av brasan, efter en lång dags paddling,
och njuter av vår kvällsvard. Kropparna
är trötta och avslappnade och våra
huvuden är helt tomma. Planer diskute-
ras kring lägerelden inför höstens till-
tänkta paddling till Stenuddens naturre-
servat i Trosa skärgård. Vad sägs om en
tur längs Bohusläns skärgård eller en
cykeltur i Toscana i oktober, via trans-
port med Ryanair till Rom. Som vanligt
är intressena rätt så lika när man brin-
ner för en livsstil.

Vi släpar oss trötta in i tälten och
vaknar i gryningen till skvalp och fågel-
sång. Efter frukost monterar vi ner vårt
läger, packar kajakerna och ger oss iväg.
Återfärden till Björkviks brygga är tuff.
Nämndöfjärden korsas i motvind med
upp till 15 sekundmeters motvind. Spän-
ningen i kroppen gränsar till en viss
fruktan, tänk om det händer något. Som
alltid har varit fallet hittills går överfär-
den utan intermezzon och vi glider på
eftermiddagen in i Björkviks hamn och
pustar ut.
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Livsnjutning



7 • Höst 2005 • FKI Nytt

Kroppen behöver några dagar att
hämta sig och huvudet är tömt, öppet
för nya tag. Vi utbyter elektroniska bil-
der från resan och hela kroppen bubblar
av inre tillfredsställelse vid  återupplevel-
sen av dagarna i skärgården.

Vi är medlemmar i FKI, Föreningen
för Kanot-Idrott, som är Sveriges äldsta
kanotförening. Föreningen bildades år
1900. På den tiden låg vårt klubbhus vid
Djurgårdsbrunnsvikens strand, ungefär
där Diplomatstaden ligger idag. Inför
OS i Stockholm 1912, då olympiska
rodd- och simtävlingar skulle hållas på
Djurgårdsbrunnsviken, konstaterades
det att vårt klubbhus låg i vägen. Vi blev
uppsagda och som ersättning fick vi av
Kungliga Riksmarskalkämbetet tillstånd
att uppföra ett nytt hus på den lilla ön
Måsholmen vid Djurgårdskanalens
inlopp. 

Där håller vi till fortfarande. Mellan
långfärderna samlas vi regelbundet på
Måsholmen, för turer runt Djurgården,
Skeppsholmen eller Lidingö för den som
orkar. Bästa paddeltiden i Stockholms
innerstad är vintern, innan isen hunnit
bli alltför tjock. Då upplevs Saltsjön,

Nybroviken och Stockholms Ström lika
befriande öde som ytterskärgården i
maj.

Det finns ingen annan kanotförening
som har ett lika vackert och bra läge
som FKI. Det finns inte heller någon för-
ening som har ett lika traditionsrikt och
ståtligt klubbhus som vårt, det kunde
likaväl höra hemma på Skansen. Det
mest fantastiska med vårt klubbhus är
att det ligger på en egen ö, dit bara med-
lemmarna har tillträde, och att man cyk-
lar dit på 15 minuter från Stureplan.

Göran Hindemark
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beroende på väder och framförallt vind-
styrka och vindriktning. Mest extremt
var det en gång med NNO vind och styv
kuling. Jag hade rådfrågat en av de mer
kända meteorologerna från TV redan på
fredagen om vad jag hade att vänta
under lördagen. Det hade blåst närmare
kulingstyrka och nord under fredagen
då vi hade träningsseglat. Hans besked
om att vinden skulle mojna och vrida
gjorde att jag åkte hem till Stockholm
för att under lördagen paddla ut till
Sandhamn. Prognosen torde ha lästs
inverterat! 

Det tog mer än åtta timmar och jag
var helt tömd då jag kom fram. Till
saken hör att jag paddlade i ett sträck
utan paus annat än för att dricka ur
medhavd vattenflaska.

Nåväl, inför årets upplaga av Stock-
holm kanotmarathon valde vi att nyttja
två lånekanoter från FKI med tillhöran-
de lånepaddlar. Valet föll på de två
Lisorna. Dagen innan tävlingen cyklade

Tanken växtes under en behaglig paddling
kring Djurgården då jag frågade sonen
om han var intresserad av en längre tur
än vad som gängse träning kunde ge. 

Själv var jag ju inne på att ta det längre
alternativet, men mot bakgrund av färre
timmar i kanot för sonens räkning föll
valet på den kortare sträckningen, det
s.k. halvmarathon-loppet med start i
Gustafsberg. Lite kaxigt och mest på lek
föreslog jag att jag startar i det längre
loppet och han i det kortare och så får
vi se vem som kommer först i mål. Nja,
vi skulle ju hålla ihop under resans gång
och någon direkt tävling skulle vi inte
ha (den här gången…)

Företeelsen Stockholm kanotmarat-
hon är ju tämligen ny och jag fick ett
återkännandets leende på läpparna då
jag första gången tog del av dess totala
sträckning och längd. Under den andra
hälften av 1980-talet och första hälften
av 1990-talet inledde jag varje deltagan-
de i Gotland Runt med att under lörda-
gen paddla ut till Sandhamn från FKI.
Väl framme i Sandhamn placerade jag
kanoten hos ett par bekanta, övernatta-
de, startade i tävlingen på söndag och
återtog paddlingen mot FKI efter mål-
gång. På detta sätt missade eller undvek
jag prisutdelningar och regattamiddagar
eftersom jag deltog på tämligen snabba
och framgångsrika båtar. Festerna i all
ära, men att efter några dygns intensivt
kappseglande var det befriande att sätta
sig i kanoten och paddla i mellan fem
och åtta timmar. Tiden det tog mellan
FKI och Sandhamn eller omvänt var

FOTO: JOHAN HÅKANSSON

Kanotmaraton 2005



omkring sig. Baggens stäket passerades
med god fart och man började se fram
mot vätskekontrollen efter Tollare gård.
Vinden började mer och mer göra sig
påmind och blev stundtals lite besvärlig i
synnerhet då vågorna som vinden rev
upp presterade korssjö och krabb sjö vid
vissa passager av bansträckningen.
Vätskekontrollen? Ja, den undrar jag
fortfarande var den fanns. Hade vi pas-
serat för sent eller var den indragen av
andra anledningar?  Det var bara att
paddla vidare. Väl ute på Lilla Värtan
blev det ännu roligare att paddla med
ordentlig korssjö, där en myckenhet fri-
tidsbåtar och annan sjöfart hjälpte vin-
den att producera vågor i alla möjliga
riktningar. Nu började man skönja
inloppet till Djurgårdsbrunnskanalen
och detta i kombination med sol och
vågor borgade för att avslutningen skul-
le bli riktigt trivsam. I mål kom vi.
Placering? Nja, inte så där mycket att
skryta över då junioren inte riktigt hade

vi ned till FKI för att se över den lånade
utrustningen. Man skall ju som bekant
”inte skåda en given häst i munnen”,
men jag frapperas över hur slitage och
åverkan tär på kanotmaterialet.
Tävlingsdagen åkte vi bil tillsammans
med fru och barn nummer två till FKI.
Lastade på kanoterna och körde till star-
ten i Gustafsberg. Efter invägning- vi
fick tynga ned våra kanoter med några
kilo sandsäckar- var det dags för start.
En sista(?) hälsning från de två som
skulle möta upp vid Sjöhistoriska muse-
et och sedan var det dags för start. Vi
höll oss i de bakre leden till en början,
vilket nog var ett misstag. Sjön blev väl-
digt krabb och Lisorna dansade kring
som om vi inte hade kopplat linorna till
rodren. Efter en stund lugnade det ned
sig då fältet sträcktes ut. Ute på
Baggensfjärden anslöt nu delar av de
som startat den längre sträckningen var-
för det blev svårt att avgöra om det var
”klasskamrater” som man hade runt
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Läs mer på www.kanotmaraton.com

FOTO: JOHAN HÅKANSSON



Hasse vann!
Kanotlotteriet är avgjort och

vinnare av kolfiberkajaken från
Tummler blev Hasse Laderman med 
lott nr 51. Grattis!

Medlemmar
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FKI välkomnar nya
medlemmar: 

Kristian Franck, Mats Abrahamsson,
Christian Poignant, Sofia Scheutz,

Sarah Hegardt-Grant, Motas Sundberg,
Gösta Ljungman, Jonas Ericsson, Malin

Wisaeus, Anders Rössel, 
Ungve Redling, Peter

Ingman, Fredrik Wangler
och Eri Dahlman.

distansträning av detta format i krop-
pen. Då jag lite menande påpekade detta
för honom, svarade han med att jag nog
skulle se löjlig ut på en hockeyplan. 
Jo, förvisso kanske idag, men knappast
för 40 år sedan.

Hans Björnström

Kanotmaraton 
var en av mina paddlings-

höjdpunkter 2005. Det var tredje
året i rad som jag paddlade maraton –

alla i motvind! Slutklämmen i år var när min
paddel blåste iväg – alldeles utanför FKI. Men

idag (på FKIs arbetsdag) hittade jag den, här,
bland klubbens paddlar. Den måste ha blåst

tillbaka och lagts in av någon!

Anders Strömberg, 
paddlar kajak Svalbard.

För dig som inte vann kan vi trösta med att FKI fick
mer än hälften av lotterna sålda och således gjorde
föreningen en blygsam – men dock – vinst.

Vi tackar Rickard Prüzelius för att hans initiativ
och Ulrik Burnke på www.onedesigncenter.se för att
han gav oss ett bra pris på kajaken.



Styrelse
Ordförande Johan Naumburg Lomvägen 199, 192 56 Sollentuna

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 Rikard Prüzelius Cellovägen 2, 136 75 Haninge, 08-776 13 87, 

0708-33 51 15, rikard.pruzelius@stockholm.mail.telia.com
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 Ditte Hedrenius Ripstigen 8, 170 74 Solna, 

08-27 86 09, ditte.hedrenius@bredband.net 
Suppleant Mats Strömblad Evalundsvägen 188, 138 34 Älta

08-612 58 16, mats.stromblad@if.se
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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   

Revisorer Johan Brittner 018-36 38 18 
Revisorsuppleanter Bengt Andersson 08-645 15 87, Gunnar Edgren 
Arkivarie Bengt Andersson 08-645 15 87
Festkommitté Anders Halfwordson 070-820 64 59, Jesper Hedlund, My Lilja  
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 Magnus Eriksson 073-209 26 53, magnuse@md.kth.se
FKI Nytt Lena Eliasson 08/070-651 25 27, lena@grafiskaspranget.se

Funktionärer

Kontaktpersoner & Avgifter



FKI Aktiviteter 2005

www.FKI.se

Torsdagar året om Paddling och segling, 18.00.

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.

Ni har väl inte missat FKI:s
förnämliga hemsida. Där har 

vi en mötesplats som kan utnyttjas bättre
för att planera gemensamma turer –
korta som långa –  men även för att
kunna ta del av varandras bra paddel-
tips och turer. Där finns bland annat

Anders Halfwordsons tur kring Tegelön (bra
karta!), Christian Poignants tur i Västerviks
vatten och Rolf Paulin som berättar om
Kökar. Webmaster Magnus Ericsson vill ha
mer av oss alla! Sänd in din bästa tur från
sommaren 2005!

Anna Werner har paddlat sen barns-
ben, men tycker ändå att sommarens
höjdare var när kompisen (och ny-
börjaren) Anders välte i Djurgårds-
brunnskanalen. Härlig kalabalik –
men Anna var lugn … och dom är
fortfarande vänner.

Tyvärr blev det ingen ”bästa
tur” i år. Anders Burman
har knappt varit ute. 
Istället har han irrat runt i
Pyrenéerna (utan kanot,
stackarn!) men han hoppas
på nästa år; mer segling
och mindre utlandsfärder.
Lycka till!

Johan Elfström har både IC- och 
C-kanot och är ute mycket. Bästa
sommarseglingen var i oktober med
en fantastisk tur till Ängnö! Han
rekommenderar alla att förbättra
sin livskvalitet genom att segla IC!


