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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

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

September
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.

FKI välkomnar nya medlemmar: 
Alf Glückmann, Jan Stjernström, 
Tomas Olsson, Johan Almbrandt, Johan Olsson, 
Cecilia Carlstedt, Martin Dillman, Fredrik Wangler,
Ulf och Helene Sandmark, Robert Hellsten, 
Linda Sandgren, Per Engström, Ulf Brantås, 
Jan Johansson och Christina Hellsten.

Hedersmedlemmar i FKI: 
Ragnar Boman, inträde 1949.
Nils-Göran Bennich-Björkman, inträde 1966.
Gunnar Edgren, inträde 1968.
Rolf Holmström, inträde 1987.

Hemligt!
Ny kod gäller

efter höstdagen
1397
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Självklart kommer du till höstmötet
måndag den 23 oktober 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 höstmötet 
måndag 23 oktober 2006

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

sekreterare för mötet.
§ 4. Val av två justeringsmän att 

jämte ordförande justera 
protokollet.

§ 5. Rapporter.
§ 6. Fördelning av vinterplatser.
§ 7. Förslag som väcks av styrelsen 

eller som av medlem inlämnats 
till styrelsen före den första 
augusti.

§ 8. Utdelning av priser.
§ 9. Mötet avslutas.

Styr kajaken västerut!
Det är nog inte alla som kan ta sig tid
att göra hela den fina tur som jag gjorde
i juni i år (se Turberättelser), men för er
som söker något annat än Stockholms
skärgård kan jag varmt rekommendera
de två delarna var för sig.

Den bit som kan vara tuff går från
Marstrand till Halden (eller någon tidi-
gare lämplig plats) och kan göras på sju
dagar utan ansträngning och förutsatt
att man inte blir inblåst någonstans.
Den karga bohusländska övärlden är
något alldeles särskilt. 

En lättare och lugnare del är Dals-
lands kanal med början t ex i Örje. 
Med lite smart planering kan man dess-
utom bo i stuga (camping eller privat)
om man inte vill tälta. Lämplig slut-
punkt är Köpmannebro. Vänern och
Göta kanal kan man lämna för dom 
tillför inte något särskilt till upplevelsen.

Det finns en särskild kartbok för
kanalen med information om butiker,
campingplatser och annat matnyttigt.
Kostar ca 120 kr.

ALF GLÜCKMAN

Säljes Fräsch Wiking, mycket lite
använd. Inköpt 1997. Önskat pris 
8.000 kr. Finns på Måsholmen, 
ring Ea 0708-98 34 63.

Höstmöte
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Vårdagen 22 april var det dags att
pröva den nya ordningen med en sam-
manslagen arbetsdag istället för två.
Efter att ha frågat runt bland de med-
lemmar som var där, kan vi konstatera
att det var en succé. Och vädret var
underbart, vilket som vanligt underlätta-
de allt.

Jämfört med tidigare arbetsdagar
upplevdes arbetet mer effektivt och det
var positivt för alla tidspressade perso-
ner. Man ställer gärna upp på några väl
utnyttjade timmar, men inte på två halv-
dagar med mycket väntetider, då man
undrar vad man egentligen är där för. 

Därför beslöt det att gå ännu längre 
i effektiviseringen av arbetsdagarna
genom att skapa arbetsgrupper med 
specifika ansvarsområden som de själva
kan förbereda inför den kommande
Höstdagen.

TEXT/BILD LENA ELIASSON

Sammanslagen arbetsdag?
Rutinerna var
de samma
som tidigare
år. Först åker
segelkan-
oterna och
kajakerna 
ut. Sedan
plockar vi in
kajakerna 
på sommar-
platserna på
bottenplanet.
Omärkta
kajaker 
lämnades
kvar utanför.

Anders
Halfwordsen
ansvarade
för förtärin-
gen. Han 
var nöjd 
med både
vädret och
resultatet av
allas insatser. 

… och pon-
tonerna kom
i sjön. Här
behövs det
verkligen
samordning
av insatser-
na. Även i år
gick det utan
att någon
fick något 
på tån!
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Duschtaket byttes av Daniel Johansson
(paddlare sedan 3 år tillbaka) och Michael
Nordh (nybliven paddlare). Några tak-
pannor hann de också med att byta ut.

Lena Persson och Yngve Redling
hjälptes åt att städa undan
vassen.

Malin Wisaeus
blev medlem
förra året. I år
målade hon 
om trädgårds-
möblerna.

Nedan ses Sven
Lundhäll måla
om flaggstån-
gen. Christian
Poignant tyckte
det blev fint.

Motorn fixades av Bosse Lindquist och
Sean Waters, ny respektive gammal
medlem.

Javisst – en given succé!



Höstdagen 28 oktober 2006
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Manne: Vår nya hamnmästare

Hamnmästaren Manne Eriksson hälsar alla välkomna till höstens arbetsdag. 
Det kommer finnas listor med arbetsuppgifter så att det räcker åt alla. 
Målsättningen är att arbetsdagen ska vara kort och mycket effektiv. Start kl. 9.00

OBS!
Vinterplats 
till kanoterna 
delas endast ut till 
dem som är där 
– eller har sänt en 
representant att se till
att den blir inlagd i klubb-
huset. Övriga kanoter får
en kylig vinterförvaring
utomhus!



Stockholmscupen (SC)
– ny tävling för Stockholms
kanotister
Det var tidigt i våras som några entusi-
aster beslöt att starta en ny tävling för
Stockholmskanotister. Målsättningen var
att under lättsamma tävlingsformer öka
utbytet mellan Stockholms kanotklubbar. 

Sagt och gjort: Torsdagen den 18 maj
genomfördes den första deltävlingen på
FKI. Vädret var inte det bästa och av 33
föranmälda var det bara 25 tappra som
dök upp, varav tre damer. Loppet blev
som planerat väldigt ojämnt med de 
tävlingsmotiverade i täten och lugnare
motionskanotisterna på sluttampen. Alla
kom i alla fall i mål och verkade väldigt
nöjda. Speciellt med hejaropen de fått
när de passerade Gröna Lund. 

Efteråt bjöds det på grillad korv och
mingel på FKI. Utbytet var gott – precis
som det var tänkt.

Tävlingarna har fortsatt under som-
maren med banor runt de vikar eller öar
som ligger närmast respektive arrange-
rande klubb. Deltagarna har därmed
fått en bra runttur kring Stockholms
paddelvatten; Brunnsviken, Lovön,
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Stockholmscupen 2006  
Startlinjen för första deltävlingen i SC.

Fredrik Wangler var tävlingsansvarig vid
deltävlingen hos oss på FKI. Som god
värd vann han inte denna deltävling utan
nöjde sig med en 3:e placering och fick
18 poäng. Vid senare deltävlingar har 
han fått upp farten och i skrivandes stund
ligger han först bland herrarna. 

Värmdö, Reimersholme/Långholmen
och nu, som sjunde och sista deltävling
den 7 oktober, går loppet Kungsholmen
runt.

Men gemytlighet i all ära – det skulle
inte vara en Cup värd namnet om man
inte tävlade om mesta poäng. Vill du
hjälpa till att samla in poäng till FKI är
det hög tid att anmäla sig. FKI ligger
otroligt nog näst, näst sist! 
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Stockholmscupen 2006 forts.

Klubbar och placering (hittills) i SC:

Plats Poäng Klubb

1 469 BKK, Brunnsvikens KK, Stockholm
2 375 ÖKS, Örnsbergs KS, Reimersholme, Stockholm
3 239 Fridhemskanotisterna, Hägersten
4 129 SKK, Stockholms KK
5 52 KK Glid, Upplands väsby 
6 40 VKS, Vaxholms KS 
7 34 KK Eskimå, Karlskrona 

8 25 FKI, Föreningen för Kanotidrott, Stockholm

9 20 NSS-KS, Nynäshamn
10 2 Lös (ingen klubbtillhörighet)

Så här går det till!
Reglerna är enkla. Alla startar på
samma startlinje och sedan paddlar man
på efter lust och fallenhet i en kajak som
man tycker passar bra. Den som kom-
mer först in i mål får 20 poäng, nästa
man/kvinna för 19 p, osv. Är det mer än
20 deltagare får alla med placering 20
eller mer, 1 p var.

Tävlar man i K2 får bägge i vinnar-
kanoten 20 p vardera. Besättningen i
konot nr. 2 får 18 p var, och sedan fal-
lande nedåt. Samma gäller K4; vinnarna
får 20 p, tvåans besättning får 16 p, osv.
Klart som korvspad! Och alla verkar
nöjda med systemet, för upphovsman-
nen Fredrik Wangler har ännu inte fått
in några klagomål.

När SC alla deltävlingar genomförts
koras en segrare i dam- respektive herr-
klassen. Det viktigaste priset är dock
klubbpriset. Det får den klubb vars med-
lemmar samlat in flest poäng. Fast hur
det räknas är (för mig) lite oklart. Några
av deltagarna har dubbel klubbtillhörig-
het. Läge för mutor?

LENA ELIASSON

En jämn kamp att komma kanske inte allra först,
men väl före närmaste medtävlare. Dom padd-
lade så fort att bilden blev lite suddig!
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– paddling för alla

Sista deltävlingen i Stockholmscupen är
Kungsholmen runt  7 oktober. Kom med!
Arrangör är Stockholms Kajakklubb. Vill du
anmäla dig eller veta mer kontakta Martin
Nordstrand, jaghetermartin@hotmail.com

Vill du läsa mer, gå in på 
www.motionspaddling.com

Vinnarna i Djurgården-runt-loppet. På första
plats t.h. Martin Nordstrand 20 p (SKK) och
på andra, Magnus Persson 19 p (ÖKS). I 
bakgrunden påhejade av Björn Olin (SKK)
som är euforisk över att klubben tar hem så
många poäng – eller så ville han bara bli
fotad. Anna Engström 20 p, BKK vann dam-
klassen (men är inte med på bild).

En av fyra FKI-deltagare; Michael Grant
ovar så här nöjd med 5 poäng! T.h. Martin
Lasu (ÖKS) var där som åskådare, han var
lika glad för det.

Bästa (och enda) supportrarna vid Djur-
gårdsbrunnsbron var Eva Andersson (BKK) t.v
och Annette Johansson (SKK) t.h. 

Protolkoll- och målgångsfunktionärer;
Malin Källmark, Anders Halfwordson,
Björn Forsell och Johan Naumburg, 
alla FKI.



Säkerhetsövningar och teknik
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Paddelteknik och praktiska räddningsövningar
Den 17 augusti slöt ett tiotal gamla såväl som 
nya medlemmar upp på FKI och Fredrik Wangler 
instruerade. Mycket informativt. Tack Fredrik! 

Fredrik föredrar vingpaddel. Den
”biter” tag i vattnet och ger bättre
driv. För god effekt krävs rätt storlek
på bladet och korrekt isättning av 
paddeln (eller mer muskler). 

Christian
Poignant 
prövade på att
tippa runt – och
att bli kamrat-
räddad av en
annan kajak
(Johan Naum-
burgs) som
påpassligt dök
upp. 
…men den
största faran på
dessa övningar
var kanske att
slå huvudet i 
botten, för det
var inte något
djup vatten vi
var ute på.
Definitivt något
fler skulle 
behöva 
prova på!

Tippa lite…

Tippa mer…

Bli kamraträddad!

Konsten att ta sig i och ur en kajak. Sven Lundhäll
visade att med rätt teknik kan även en lång per-
son ta sig ur en Point utan olyckor.



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 Magnus ”Manne” Eriksson Slipgatan 2, 117 39 Stockholm, 0732-092653

magnuse@md.kth.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 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  
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, M
åsholm

en, Stockholm
 


