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Nytt: Arbetsdagarna och in/utdragningar
sammanslagna till Vårdagen lördag 1 april

och Höstdagen lördag 28 oktober
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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

Hej alla medlemmar! 
Snart är sommaren här, det kanske låter
lite konstigt om man tittar ut genom
fönstret såhär i slutet på februari och
kan konstatera att det snöar och att
snön har legat sedan i julas. Men hux
flux så är det dags för utdragning och
sedan är det full fart med segling och
paddling så nu är det bråttom.

Under året har det som vanligt varit
många trevliga paddel- och segelaktivite-
ter på Måsholmen och runt Östersjön,
något som du har kunnat läsa om i höst-
numret och kan läsa mera om i detta
nummer. Alla fjolårets sex intentioner
infriades utom bastun som har lite kvar.

Som du minns utsattes FKI för ett
inbrott i höstas, tjuvarna fångades
snabbt in av polisen och sonar nu för
sina brott i något av landets gallerför-
sedda vilohem. Vårt försäkringsbolag IF
har accepterat skadeanmälan så under
våren kommer Meason Bygg AB att
reparera skadorna. Alla skåpsinnehavare
i köket uppmanas därför att lämna sina
skåp olåsta, det gäller även de skåp som
inte blev skadade, annars klipps låset
upp eftersom samtliga skåpsdörrar ska
målas om. 

Det blir förändringar i år igen!
Tack alla ni medlemmar som har mailat
kreativa förbättringsförslag, de har varit

bra, och som alla vet är styrelsen öppen
för nya idéer så att föreningen kan fort-
sätta att utvecklas positivt, i år kommer
vi därför att testa två förslag som vi
hoppas kommer att mottas positivt.

Var klar och redig i huvudet när du
läser detta – för i år gäller stora
förändringar beträffande arbetshel-
gerna och tillsynspassen! 
Missa inte detta!

1.
Första förändringen är arbets-
helgerna som tar både lördag
och söndag i anspråk och det är
ju lite slöseri med tid så vi kom-

mer att testa detta förslag.
Förslaget bygger på att vi slår sam-

man vårens arbetshelg med arbetsdag
och utdragning, till en dag och kallar
den för VÅRDAGEN, höstens arbetshelg
slås oxså samman och kallas i analogi
för HÖSTDAGEN. 

VÅRDAGEN och HÖSTDAGEN
kommer att ställa höga krav på styrelsen
och dig som medlem – för styrelsen gäl-
ler det att ha en effektiv planering och
organisation och för dig som medlem
gäller att DU ska vara: Engagerad,
Arbetsvillig, Initiativrik, Hjälpsam och
Social så att det blir en trevlig och rolig
dag att minnas. 

Ordföranden har ordet
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Årsmöte 24 april
Självklart kommer du till årsmötet måndag
den 24 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 måndag 24 april 2006

§ 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 fuktionärer; arkivarie, 

sektionsledare för paddling resp. 
segling, festkommitté, FKI redaktör 
samt webb-redaktör.

§ 13. Val av valberedning (tre personer 
varav en sammankallande).

§ 14. Avsättning till reservfonden och 
fastställande av avgifter för 
kommande år.

§ 15. Fördelning av sommarplatser.
§ 16. Fastställande av program.
§ 17. Motioner.
§ 18. Övriga frågor.
§ 19. Utdelning av priser.
§ 20. Mötet avslutas.

Låter det svårt??? Nähee, inte för en
äkta FKI:are!

2.
Nästa förslag som leder till 
förändring är tillsynspasset.
Tillsynspasset får påbörjas
redan kl. 17:30 och utförs

som tidigare under ca: 3 timmar.
Styrelsens förhoppning är att den 
flexibla starttiden från 17:30 ska passa
många fler medlemmar som tidigare
har avstått. 

Vilka som ska eller bör göra tillsyns-
pass eller medverka vid vårdagen kan
du läsa om på sidan som handlar om
Vårdagen, du kanske är en av dem?

Nytt för i år är även att vi kommer att
återuppliva en gammal tradition med
en segel- och paddelhelg med gemen-
sam natthamn. Missa inte den och alla
andra aktiviteter, se kalendariet på sista
sidan. I korthet:
• Introduktionskvällen för nya med-

lemmar har kommit för att stanna. 
I år den 1 juni tillsammans med
FKIs vårfest. 

• Segling/paddlingshelg med gemen-
sam övernattning preliminärt 
den 19–20 augusti.

• En kväll med paddelteknik och
räddningsövningar, den 17 augusti.

JOHAN NAUMBURG

OBS! Du ska betala 
medlemsavgiften 
senast 10 april 2006.
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Intäkter 2005, kr    

Årsavgifter 34 580
Kajakplatser 18 760
Hamnplatser 4 400
Vinterplatser 4 310
Skåp 3 900
Inträdesavgifter 14 400
Särskilda avgifter (”böter”) 8 600
Avgifter avs. 2004 2 740
Avgifter avs. 2006 3 750   
Särskilda avgifter avs. 2004 10 040
Hyresintäkter  (kajakhyror) 1 100
Övriga intäkter minus återbetaln. 610    
Övriga erhållna bidrag 60
Ränteintäkter 34

S:a intäkter 107 284

Kostnader 2005, kr 

Möten & fester 9 522
El, tele, sophämtning 5 762
Kontorsmateriel, porto o. adm. 4 722
Måsholmen underhåll 152
Måsholmen tillbyggnad 
(mest ”bastun”) 26 738
Båtar och inventarier 2 892
Bankavgifter 1 027
Förbundsavgifter 1 290
Försäkring 8 296
Övr. kostnader 1 952

S:a kostnader 62 353

Resultat efter intäkter och kostnader                         + 44 931 kr    

Tillgångar (kapital och fordringar) minus skulder 221 343 kr

Varav 146 974 kr i reservfonden som byggs upp av anmälningsavgifter 
och endast får disponeras efter årsmötesbeslut.

Har du några frågor 
eller vill ta upp något som berör vår ekonomi kan du alltid ringa vår kassör.
Annars har du möjligheten den 24 april 2006, kl. 19.00. Välkommen!

I korthet kan FKIs kassör Lennart Granat rapportera
att intäkterna var ungefär i nivå med föregående år
medan utgifterna var ovanligt låga. 
Vid oförändrade avgifter beräknas budgeten 
balansera under 2006.

FKI Ekonomi 2005 god



Alltid roligt vid
styrelsemötena. 
Den 24 januari var 
det hemma hos Allan.
Är du sugen på att 
vara med under 
2006–07 hör av dig 
till valberedningen!

Valberedningen värvar!

Vill Du vara med och förvalta
ett kulturarv ?
FKI är Sveriges äldsta kanotförening
med anor från 1900 jämt. Styrelsens
uppgift är att fortsätta främja förenin-
gens verksamhet och utveckling inom
kanotsporten. Då behöver vi en engage-
rad styrelse som brinner inför uppgiften
att föra FKI:s traditioner vidare och att
bevara och framför allt utveckla vår
unika förening på Måsholmen. Vill Du
vara med och dela detta trevliga ansvar
har Du chansen vid årsmötet den 24
april 2006. Då är det dags för val/omval av
sekreterare, hamnmästare och suppleant.

Sekreteraren förbereder och dokumenterar
föreningens styrelsemöten och handhar
inkommande post (som inte adresserats
till kassören). Sekreteraren är dessutom
föreningens ansikte utåt gentemot nya
medlemmar. Det  är alltså viktigt att
vara såväl representativ som trevlig.

Hamnmästarens främsta uppgift är att
ansvara för skötsel och underhåll av 
föreningens hamnområde. Dessutom

Valberedningens ledamöter:

Dag Wisæus, sammankallande, 
e-post: dag.wisaeus@swedpower.com

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

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

ingår det i uppdraget att ansvara för
arbetsdagarna och att fördela tillsyns-
pass. 

Suppleanten ersätter frånvarande styrelse-
medlem vid styrelsemöten och andra
evenemang om behov uppstår. Det ålig-
ger även suppleanten att hålla sig upp-
daterad med styrelsearbetet och komma
med kloka råd.

Om Du vill veta mer om arbetsuppgif-
terna eller om hur det är att arbeta i
FKI:s styrelse, ring FKI:s ordförande
Johan Naumburg, tel 667 33 08 eller
070-667 33 08.

Om Du vill ställa upp som kandidat, maila
någon i varberedningen före den 30 mars! 
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Vårdagen 1 april 2006
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Nej, det är inget skämt!
VÅRDAGEN startar kl 9:00 – både
paddlare och seglare börjar samtidigt!
Kom i tid för du ska anmäla dig och få
dina adressuppgifter kontrollerade! Vi
smygstartar kl. 8:30 med fralla och
kaffe/te.

Det kommer att finnas arbetslistor
och material framme. Ta gärna med dig
egna verktyg som du är van vid. 

Uppgifter
Vi kommer att dela upp oss i små och
stora grupper beroende på uppgift. Ni
som varit med tidigare vet att det hand-
lar om att tömma klubbhuset på kano-
ter, rensa alla utrymmen runt arbetsbän-
karna, uttjänta kanotprylar tas hem eller
kastas och verkstaden/verktygsförrådet
rensas på allvar. Utomhus ska flytbryg-
gan och ramperna repareras och sjösät-
tas, följebåten ska vårrustas, vårbruket
ska genomföras och kanske får vi kärra
singel, huset behöver repareras, målas
och tjäras, utemöbler iordningställas, det
ska snickras i bastun och viktigast av
allt – festkommittén kommer också att
behöva hjälpande händer.

Om du som är kanotägare inte kan
närvara, måste du själv ansvara för att
du har en kamrat som kan ta hand om
din kanot. Den kanot som inte har sin
ägare eller annan ansvarig på plats riske-
rar att få sin kanot placerad utomhus,
p.g.a. platsbrist. Kanoten måste vara
uppmärkt. Du kan inte ringa och be
Pelle om hjälp, välj någon annan kam-
rat.

Frånvaro, giltig eller ej?
Vi har infört karensdagar för sjukfrån-
varo. Är du sjuk måste du ringa styrel-
sen minst 3 dagar i förväg!

Kvittning vid frånvaro
Du har möjlighet att kvitta respektive
vår/höstdag mot antingen ett arbetspass
på bastun eller två extra tillsynspass. 

För arbetspass i bastun kontaktar du
vår bastugeneral, för tillsynspass anmä-
ler du dig själv på utlagd lista som finns
i köket efter den 1 april. Läs mera om
det på vår hemsida www.fki.se 

Tillsynspass ska utföras av alla som är
aktiva, och aktiv är medlem som nyttjar
föreningens tillgångar. Nästan alla med-
lemmar är aktiva på ett eller annat sätt;
genom kanotplats, skåp, nyttjande av
lånekanot, köket eller grillen. 

Du anmäler dig i förväg på lista och
kvitterar i loggboken efter genomfört
pass. Självklart eller hur?
• Tillsynspass 1 april – 28 oktober.
• Tillsynspasset utförs under 3 timmar.
• Nytt för i år är att Du har möjlighet

att börja passet redan kl. 17:30 
(istället för kl. 19.00). 

• Vad du ska göra finns anslaget på
väggen vid telefonen, följ instruk-
tionerna och röj frisk men med för-
stånd så blir det trevligt för alla.

• Genom din närvaro håller du oväl-
komna gäster borta. 

• Du ser till att allt står rätt till på hol-
men, samt att det är rent, snyggt och
trevligt i klubbhuset och att ingen
kanot far illa.

JOHAN NAUMBURG



Bastubygget
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Ditte Hedrenius är FKIs
nya ”bastugeneral” som

tagit över stafettpinnen.
Under hennes ledning har

många arbetstimmar blivit utförda
och vi närmar oss alltmer en färdig
bastu. Härligt! Alla som hjälpt till
utses härmed till FKI Idoler!

Dittes rapport: Under vintern har Erik
Dahlman, Johan Elfström, Roland
Forsberg, Göran Hammar, Roffe Holm-
ström och Anna Werner jobbat med:
• Fönstersmygarna
• Att sätta in dörrarkarmar till 

omklädningsrummen
• Spika bastupanel

Följ vårt arbete på hemsidan, eller kom
med oss vetja! Du vet väl att du kan
byta ett arbetspass mot ett bastupass!?
Kontakta mig direkt eller via hemsidan
för att få reda på när nästa arbetspass
är. Hälsar Ditte

FOTON: DITTE HEDRENIUS

Roland Forsberg sågar kilar.

Erik
Dahlman
visade sig

vara en 
riktig hejare 
på att spika

panel!

Inte ens den inbitna bastumotståndaren 
Bengt Andersson kunde låta bli att låna 
Anna Werners skruvdragare och skruva lite!

Vi äter god mat och har väldigt roligt 
när vi jobbar också! (fr.v: göran Hammar, 
Anna Werne och Ditte Hedrenius)

Roffe Holmström har tittat till oss
ibland och kontrollerat att allt går

rätt till! Här med Roland Forsberg.



Hartsön Enskär är en skärgård som är
svindlande vacker och perfekt för kajak-
turer på höstkanten då fågelskyddet
upphört att gälla. FKI var där i september
2005. En tur som gav mersmak inför
hösten 06. Kom med du också! 

Det blev en helg som hade allt. På lörda-
gen fick vi friska (mot)vindar och strå-
lande sol. Vi sjösatte kajakerna från
Källviks brygga och paddlade söderut
genom grunda vatten och trånga sund.
Det märktes att detta är ett fågelskydds-

område. Vid ett tillfälle såg vi sex havs-
örnar samtidigt på en ö! Senare fick jag
veta av en fågelskådarvän att det finns
tio häckande havsörnspar i området.  

Efter en vilopaus i värmande solsken
bestämde vi oss för att gå en tur utåt
havet. Det blev en spännande färd med
stora vågor ochmer havsörn. Ända ut 
till Garkast paddlade vi. Sedan vände vi
inåt mot en ”bra lägerplats” på Enskär
– fast det visade sig vara några år sedan
någon kollat upp det! Men vi hittade en
ny perfekt lägerplats och kvällsgemytet
kunde ta vid med mat och annat. Ingen
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Livsnjutning

Allan Abrahamsson gillade K2an.Sven Lundhall njuter av solvärmen.

Dag Wisaeus kollar färdriktningen.Ipackning vid Källviks brygga.
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Hartsön Enskär

av oss hade svårt att somna på kvällen!
Söndag morgon vaknade vi till ett

stilla hav och ingen noll sikt. Dimma! 
Men ingen panik. Vi följde strandkan-
terna tillbaka till Källvik. Det gick ut-
märkt. Eftersom skärgården är grund
mötte vi inte så många båtar och det var
posistivt då sikten bitvis var bara ett tio-
tal meter. …och stiltjen och dimman
som  kom och gick. Det var trollsk –
något av det vackraste jag upplevt..   

Vi som var med på äventyret var

Allan Abrahamsson och Pelle Järild som
testade FKIs K2 under helgen. Ett bra
val visade det sig. Snabbt och stabilt
gled de genom vind och våg utan att
egentligen anstränga sig! Dag Wisaeus
var såväl intitiativtagare som färdledare.
Han hade med sig paddelvännerna Sven
Lundhäll och Kåre Engberg och nästan
alltid sist, men väl omhändertagen av
alla trevliga gentlemän, kom jag. Tack
alla för en fantastisk helg!
LENA ELIASSON FOTO: PELLE JÄRILD

Tips: Ladda ner karta från
nätet. Det ersätter inte ett riktigt
sjökort, men kan komma väl till
pass ändå. 

Gå in på www.eniro.se och
kicka vidare på kartor.

Stiljte och dimma är en unik upplevelse. I förgrunden Göran Hindemark.

Tältplats



Paddelsektionen
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Nyårspaddlingen
Att ge sig ut i kyla och snö för
årets nyårspaddlingen lockade
endast två entusiaster; Robert
Sundblad och Christian
Poignant. Kanske tack vare
Ing-Marie och lilla Moltas
som supportade från
Måsholmens brygga.  

TACK CHRISTIAN POIGNANT FÖR FOTONA.

Robban i stilstudie vid Skurusundets mynning. Husen i bakgrunden
liknar leksakshus, tycker jag.

Lunch vid ett par bojar vid 
Hasseludden. Robban till vänster 

och jag med kameran i näven.

Att tänka på för paddlare!

Namn i kajaken – gäller även seglare:
Det är inte lätt att hålla koll på medlemmarnas
kajaker/kanoter. För att undvika ihopblanding 
ska alla sätta in sitt namn i kajaken/kanoten. 

Säkerhet: Stingpinne eller väst
Att paddla runt Djurgården innebär möten med
många olika sorters farkoster. Hur väl syns du
egentligen?  

Gemensamma FKI-paddlingar
Boka redan nu in någon eller flera av årets 
paddlingar. För att alla ska kunna komma med
kommer vi att nivågruppera. 
Kontakta Pelle Järild eller Johan Naumburg. 

Avfärd. Moltas och Ing-
Marie vinkar av Robban.

Isbrytning i Skurusundet. Robban balanserar
på ett isflak, lätt stressad.
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Segelsektionen
Studiebesök hos Gransegel

I januari har segelsektionen varit på 
studiebesök på Gransegel. Det var en
mycket uppskattad kväll och jag tror att
alla som var med lärde sig en hel del.
Björn Hägerman demonstrerade dator-
programmet för segeldesign, visade oss
runt i lokalen, till skärmaskinen som
skär ut dukbitarna direkt ur informatio-
nen från datorn. Vi fick lära oss hur de
olika segeldukstyperna är uppbyggda
och deras för- respektive nackdelar. 

Det är mycket att tänka på när man
ska designa sitt segel. Tur att det finns
experter som kan hjälpa till! Men vi
pratade också om att i framtiden kanske
man kan få sitt segel i delar, precis som
på IKEA, för när själva design- och ut-
skärningsbiten är gjord är det i princip
bara att tejpa och klistra ihop! Den som
lever får se…

Granprix vid Säck
Gransegel anordnar också en väldigt
trevlig distanssegling ute vid Säck varje
år: Granprix –”sikta på stjärnorna, träf-
fa grantopparna”. Man måste inte ha ett
Gransegel, (men de hoppas naturligtvis
på vinst varje gång för deras del…).
Kappsegling, mingel och grillparty står
på programmet.

SM/RM

SM/RM arrangeras av MKS och ÅBS på
”Fjåset”, fjärden mellan Mälarhöjden
och Ålsten 11–13 augusti. Jag hoppas
att många anmäler sig!

FKI-Regattan
I övrigt blir det FKI-regattan, (som ingår
i svenska kanotseglarcupen), 2–3 sep-
tember och FKI-hornet  30 september.
Om några ville följa med på förenings-
turen 19–20 augusti vore också roligt!

Kanothälsningar,
Ditte Hedrenius, segelsektionen

Snart är det
dags igen!

FOTON: DITTE HEDRENIUS
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Lailas logg

Detta är meningen med livet,
skriver Laila Glinning i sin logg-
bok. Under 23 års tid tillbringade

hon årligen några försommarveckor i
Stockholms skärdgård tillsammans med
sambon (och FKI:aren) Allan Abrahams-
son – så hon bör veta vad hon skriver om. 

Många av turerna finns dokumente-
rade i hennes loggböcker. Entusiasmen
är dock inte alltid lika översvallande.
Ibland tryter tålamodet med vädret –
som när den ”förbannade blåsten” får
osten att flyga av frukostmackan – och
det där med SMHIs prognoser! Så Maka-
löst Hejdlöst Idiotiskt. Loggböckerna ger
en fin bild över paddlingens charm;
blandningen av sol, regn, dimma, stiltje
och blåst. Kulinariska upplevelser varvat
med äckliga konserver och hårda pad-
delpass kontra lata dagar. Paddling är
underbart!

Nedan följer några klipp ur loggen.
Till inspiration för alla att föra logg över
skärgårdsturerna … och för att komma
ihåg att karta och kompass aldrig är fel! 

10 juni 1978 (2 veckor)
Husarö – in till stan, slutetappen.
Vi paddlar och paddlar och efter timmar
av ovisshet frågar vi så småningom
några ungar var vi är, och får skam till
sägandes veta att vi befinner oss utanför
Värmdölandet??? ... inte så långt från
Stavsnäs. Vi har alltså paddlat förbi alla
eventuella infarter till Vaxholm. Det blir
att paddla tillbaka flera timmar. Vi kom-
mer så småningom in i Linddalssundet
och slår läger på samma ö vi firade mid-
sommar 1976. Klockan är 23.30 och vi
är ganska slut. Ön heter Tisterön.
Regnar smått. Vi har paddlat rekord 
– 10 timmar och musklerna värker.

Frukost torsdag morgon innan vi ger oss
av hemåt. Vi beslutar att verkligen padd-
la till stan eftersom vädret är så dåligt.
Sagt och gjort, vi paddlar i 7 timmar och
när vi närmar oss stan spricker moln-
täcket upp och himlen blir välkomnade
och blå. Slussar galant och får hurrarop
av folk som tittar på. Hemma, efter en
hel del strapatser på denna resa, ganska
trötta. Vi har paddlat i långa etapper
och musklerna är stela. Kommer innan-
för dörrarna cirka 20. Köper en pizza
och sover i en mjuk säng för första
gången på 14 dagar.

Tisdag 17 juni 1980
Vi paddlar iväg till Söderarm i strålande
sol. Det smäller fruktansvärt av kanons-
kott och vi tror nästan att kriget är över
oss. Vi kommer till lotsen på Söderarm
och frågar om vi kan få lite vatten. Vi
följer med lotsen och hämtar vatten från
en pump och får också ringa några sam-
tal. Massor av militärer finns här, så det
är egentligen landstigningsförbud. På
vägen tar Allan några kort för att få
med fyren på Söderarm och vid nästa ö
står det två militärer och talar om att 
”si inte får vi fota här”. Vi hinner några
distansminuter till och en gummiflotte
dyker upp och bordar oss. Iland för ett
samtal, där dom talar om för oss att det
är synnerligen förbjudet att fota inom
militärt område. Allvarsamma unga
män, kortsnaggade och med SS i blick-
en, men vänliga. ID-kort visas, papper
skrivs och kameran och rullar fråntas
oss. Honnör och tack och adjö, förlåt
att vi störde. Kameran fås eventuellt till-
baka kl. 15.00 på Yttre Hamnskär där
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militärerna har sin bas. När vi kommer
dit blir det först visitation i polisbåten
och så får vi kameran tillbaka. Det visar
sig att Allan känner överstelöjtnanten
Bertil Kristersson. Han är bas för hela
gänget och finns på plats. En gammal
kompis från Grundsund som stigit i gra-
derna. Vi blir bjudna på kaffe och får
titta på grabbarnas olika lekar och vi
stannar och hälsar på Ernst-Hugo Järe-
gård som är gäst för kvällen hos Kust-
artilleriet.

Kommer så småningom därifrån och
är alldeles vimsiga av dagens alla händel-
ser. Paddlar en kort sträcka och hör på
avstånd militärens glada afton. Äter sen
middag och eldar en brasa och garvar
halvt ihjäl oss över dagens strapatser. 

Torsdag 6 juli 1983 (3 veckor)
Samma strålande sol. Vi börjar morgonen
med ett bad. Idag kommer det att bli
ännu varmare än igår. Går barfota uppför

berget för att ta lite kort pch på vägen
ner säger jag att ”nu fattas det bara att
jag trampar på en huggorm” och precis
just där liggen en fet huggis rakt framför
mina bara fötter. Sedan dess alltid stövlar.
Äter torskarna (som Allan drog upp igår)
fram emot kvällen och ingen krogmiddag
kan gå upp emot detta! Ingen idé att flytta
på sig förräns fredag. Badar flera gånger. 

Torsdag 18  juni 1998 (3 veckor)
Dan före midsommar. Regn. Det ser ut
som en rövarkula både i och utanför 
tältet. Fullt med liljekonvaljer finns här
dock. Allan har klämt ut diskmedlet i
sin sittbrunn så han har bubbelbad och
rena fötter som följd.

Lördag 27  juni 1998
Sol och moln och vi går iväg 9.30 i
tjocka som är så total att vi inte ser
någon skillnad mellan himmel och hav.
Vi befinner oss totalt utan något land i
sikte och man tycker sig paddla runt,
runt men kompassen är inställd på rätt
kurs. Men man tvivlar alltid i totalt
tjocka. Så småningom skönjer vi olika
skär, det känns bra och tryggt på något
vis när allt övrigt endast är ett enda
grått töcken. Det är för tyst, som före
något olycksbådande, men vi kommer
lyckligt och väl fram till Fiskekobb efter
irrfärd på havet. Kontentan är att alltid
lita på kompassen.

Ja, jag håller med Laila. Paddling är ett
härligt äventyr! Laila avled i maj 2005
efter en längre tids sjukdom. Men hon
lever kvar i sina loggböcker. Tack Allan
för att du ville dela med dig.

LENA ELIASSON

Laila utanför
Gillöga i mitten
av 90-talet.



www.FKI.se
Du missar väl inte hemsidan!
Håll dig informerad om vad som 
händer i FKI. Turer, genomförda och
kommande … och mycket mer!

Medlemmar
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FKI välkomnar nya
medlemmar: 

Björn Forsell, Eva Blomqvist,
Henrik Asplund, Michael Nordh, 
Bosse Lindqvist, Henrik Asplund, 

Björn Forssell, Ea Hamilton 
och Bengt Norberg.

Hedersmedlemmar i FKI: 
Ragnar Boman, inträde 1949.

Nils-Göran Bennich-Björkman, inträde 1966.
Gunnar Edgren, inträde 1968.

Rolf Holmström, inträde 1987.

Luciapaddlingen 2005 
Några entusiastiska FKIare slöt upp
söndag den 10 december för
klubbens årliga Luciapaddling. 
Näst år hoppas vi att ännu fler 
kommer med. 2004 var vi 20 
paddlare och 10 bryggpaddlare. 
Så vill vi att det ska bli i år, 2006! 

TACK CHRISTIAN POIGNANT FÖR FOTONA.



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 OBS! Ange FKI i meddelanderaden!
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

08-773 16 46, mats.stromblad@if.se
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Pg 508 42- 4 Senior* Pensionär* Junior*
20–65 år 66– 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, Bengt 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

* Svårt att
förstå?

Junior är du till
och med det år
du fyller 19 år. 
Året du fyller 20
år blir du senior.

Senior är du
från och med
det år du fyller 
20 år till och
med året du
fyller 65 år.

Pensionär blir
du året du fyller
66 år.  



FKI Aktiviteter 2006
Torsdagar året om Paddling och segling, 18.00.

April Lö 1 VÅRDAGEN 9.00–16.00 Kom i tid, gemensam start för alla 
aktiva*. Vi smygstartar kl 8:30 med fralla och kaffe/te, 
gemensam lunch vi 12-tiden samt fika däremellan

Må 24 Årsmöte på FKI, 19.00–21.00.

Maj Fre–sö 19–21 Preliminärt datum för FKI-paddling I i mellanskärgården. 
För anmälan och/eller information kontakta Pelle Järlild 
eller Johan Naumburg. För ev. nytt datum se vår hemsida

Juni To 1 FKIs Försommarfest på Måsholmen samt introduktionskväll 
på Måsholmen för nya & gamla medlemmar, start kl. 18.00. 
OBS! Obligatorisk föranmälan för nya medlemmar, övriga 
anmäler sig till Festkommittén eller via hemsidan.

Fre–sö 9–11 Preliminärt datum för FKI-paddling 2. Se info för paddelhelg 1.
Sö 18 Sista sjösättningsdag, därefter tillkommer extra landavgift.

Augusti Fr–sö 11–13 Kanotsegel SM, Mälarhöjden och Ålsten.
To 17 Start 18.00. Paddelteknik och praktiska räddningsövningar. 

Anmälan obligatiorisk till Pelle Järild eller Johan Naumburg. 
Efteråt grillar vi något.

Lö–sö 19–20 Preliminärt datum för gemensam FKI-paddling och segling.
För anmälan och/eller information kontakta Pelle Järlild eller 
Johan Naumburg. För ev. nytt datum se vår hemsida.

Lö–sö 26–27 Granprix, Säck.

September Lö 2 FKIs Höstfest med Kräftskiva, inbjudan/anmälan se anslag 
& vår hemsida.

Lö–sö 2–3 FKI-regattan, öppen tävling med inbjudan via hemsida och 
anslag. Sista anmälningsdag 29 augusti.

Fre–Sö 15–17 FKI-paddling 3, förmodligen till Hartsön Enskär.
För anmälan och/eller information kontakta Pelle Järlild 
eller Johan Naumburg. Ev. förändringar se hemsidan.

Lö 30 FKI Hornet, anmälan se anslag & vår hemsida

Oktober Må 23 Höstmöte på FKI, 19.00–21.00.
Fre 27 Sista torrsättningsdag.
Lö 28 HÖSTDAGEN 9.00–16.00. Kom i tid, gemensam start för 

alla aktiva*. Vi smygstartar kl 8:30 med fralla och kaffe/te, 
gemensam lunch vi 12-tiden samt fika däremellan.

December Sö 10 Luciapaddling. Samling kl. 12.00, varm glögg med bulle efter 
paddling, anmälan se anslag & hemsida.

Januari 2007 Må 1 Nyårspaddling. Samling kl. 12.00 för påaddling runt isfria öar. 
Anmälan se anslag & hemsida.
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