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Vårdagen lördag 12 april
Årsmöte måndag 12 maj

Webb-master sökes.
FKIs viktigaste funktion!

31 mars
= Sista inbetalningsdag för 
medlems- och andra avgifter!

Johan Elfström i IC SWE 101. VM08, Port Phillip Bay, Australien.
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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

Utveckla din paddling!
Klubben har beställt tre nya kajaker!     
Dessa ingår i en satsning att bredda
paddlandet i klubben till att också
omfatta mer renodlad motionspaddling.
Två av kajakerna är stabila som en havs-
kajak och den tredje något rankare. 
De passar utmärkt för paddling med
vingpaddel. Vi köper därför även in
lätta vingpaddlar i kolfiber och kommer
att genomföra ett antal teknik och trä-
ningspaddlingar, lördagsförmiddagar
under vår och höst.

Vi hoppas att intresset blir stort så vi
kan utveckla detta vidare inom klubben.

Kanoterna har underliggande roder, 
kräver viss varsamhet i hantering och
särskild teknik om de ska äntras efter
kantring. Särskild instruktion för detta
kommer att finnas tillgänglig vid kano-
terna och kommer att meddelas på
arbetsdagen samt under träningsdagarna.

PADDELSEKTIONEN

Agenda årsmöte 12 maj 2008
§ 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 samt 
suppleant. 

§ 10. Val av två revisorer och två 
suppleanter till dessa.

§ 11. Val av förbundsombud.
§ 12. Val av funktionärer; arkivarie, 

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

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

§ 14. Fastställande av avgifter för 
kommande år.

§ 15. Godkännande av program.
§ 16. Motioner.
§ 18. Övriga frågor.
§ 19. Mötet avslutas.

Efter mötet samlas den gamla och 
nya styrelsen med funktionärer 
för en kort genomgång.

OBS! Du ska betala 
medlems avgiften 
senast 31 mars 2008.



Intäkter 2007, kr                                     

Årsavgifter 38 400
Kajakplatser 26 800
Hamnplatser 5 000
Vinterplatser 5 200
Skåp 3 500
Inträdesavgifter 30 300
Särskilda avgifter (”böter”) 2 500
Avgifter avs. 2006 7 400
Särskilda avgifter avs. 2006 7 600
Hyresintäkter  (kajakhyror) 600
Försäljning och övriga intäkter 5 200
Ersättning från försäkring 

(inbrott) 17 200        
Ränteintäkter 1 500

S:a intäkter 151 200
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Ekonomin är tillfredställande

Kostnader 2007, kr                                  

El, tele, sophämtning 9 400
Måsholmen underhåll 17 300 
Måsholmen tillbyggnad (”bastu”) 0
Reparation efter inbrott/

skadegörelse (netto se ovan) 0
Underhåll på båtar och 

inventarier 1 100
Kontorsmateriel o.adm. 3 800
Mat vid möten, aktivitets-

dagar m.m. 9 400
Porto 5 300
FKI-nytt 5 200
Bankavgifter (PlusGiro) 1 000
Förbundsavgifter 13 100
Försäkringar 8 400

S:a  kostnader 74 000

Resultat efter intäkter och kostnader                          + 77 200 kr
För en budgetbedömning för nästa år bör man räkna bort 17 200 kr 
under intäkter. Detta belopp beror på obalans mellan år för kostnader 
vid inbrottsskada och ersättning från försäkring.

Tillgångar (kapital och fordringar) minus skulder 344 300 kr
Varav 142 100 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 höra av dig till styrelsen.
Annars har du möjlig heten den 12 maj 2008, kl. 19.00. Välkommen!

Ekonomin är till-
fredställande och
tillåter försiktiga
investeringar i
nya paddel- och
segelkanoter.  

Intäkterna
räcker för löpan-
de utgifter och
underhåll och det

finns dessutom marginal för mer sällan
återkommande underhållsarbeten typ
omläggningen av taket. I takt med att
utgifterna för tillbyggnaden trappas ner
finns det nu utrymme för att ersätta ner-
slitna lånekajaker och även investeringar
för lite vassare kajaker och ett försök
med segelkanoter till allmän disposition.
Avgifterna föreslås oförändrade.

KASSÖR LENNART GRANAT
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Kittlas sinnet av att
du vill göra något? 
Klart du inspireras och

tycker det skulle vara roligt att ha en
funktion i föreningen. Idag är vi ett trev-
ligt styrelse- och funktionärsgäng, som
inspirerar varandra att utveckla före-
ningen och har kul tillsammans. 

Nu till årsmötet, behövs nya som kan
ta vid. Du känner dig väl utvald?  

Det behövs både styrelserepresentan-
ter och funktionärer. Det är inget kons-
tigt med det, efter att ha arbetat aktiv en
period ska man kunna lämna över sin
funktion till någon annan med nya visio-
ner och idéer.

Om du vill vara med – läs vidare!
Vi har under åren arbetat fram en bra
arbetsbeskrivning som beskriver i stort
sett alla funktioner. I arbetsbeskrivning-
en kan Du lätt se vem som ansvarar för
vad i form av checklistor, instruktioner
och bilder. Arbetsbeskrivningen är ett
levande dokument så om du tycker att
något bör ändras görs det, det viktiga är
att alla har konsensus och inget missas.

Vill du veta mera tar du kontakt med
valberedningen, ordförande eller hamn-
mästaren. 

Sökes inför årsmötet
Sekreterare Glad, flink och ordningsam
sekreterare som gillar att hålla ordning
på papperna. 

Du tycker om att umgås med övriga

Inför årsmötet 2008

styrelsen på dess trevliga möten och
skriva protokoll över desamma. Mat
ingår naturligtvis. Ibland även på restau-
rang! Om du dessutom har god smak
har du stora möjligheter att påverka
menyn.

Hamnmästare Gillar du att gå ute i
solen och känna vinden i håret och dof-
ten av tackel, tåg och grillkol är det här
något för dig. Du måste vara bra på att
planera och vara uppfinningsrik på alla
sätt. Du gillar att sätta andra i arbete
och titta på när underhållsgrupperna gör
det. En smidig vaggande gång är ett
plus. Gillar du mat har du stora möjlig-
heter att påverka sekreteraren.

Suppleant Du är glad och positiv och
har en stödjande personlighet som på
alla sätt underlättar för ordinarie leda-
möter att utföra sitt arbete, men din
största motivation är att utveckla före-
ningen. Lite av en kameleont är du nog
också, för du kan hoppa in när det be-
hövs. Det där med mat löser du.

Webb-redaktör Du är en glad och posi-
tiv person som gillar att ta hand om
FKIs hemsida. Du vill att den ska
utvecklas till att bli ett ypperligt forum
för debatt och information för alla oss
medlemmar – och få dem som är utan-
för att längta in! Du gillar datorn mer
än mysiga hemmakvällar. Självklart gil-
lar du att ibland möta styrelsen IRL.

Titta hit, du som är 
medlem i föreningen, ny som rutinerad!

Funktionärer sökes!



Valberedningens ledamöter:

Birgitta Bolleman, 
e-post: birgitta@fagerholm.org

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

Dag Wisæus, sammankallande, 
e-post: dag.wisaeus@vattenfall.com
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Taknocken fixad

Taknocken på huset är nu täckt med
plåt. Bertil Carlsson, Bengt Fridmark,
Robban och jag flängde runt på taket,
Alf Glückman dök upp och byggde 
köksskåp. Mängder av skräp brändes
och lökar sattes i jorden av representant
för  idog trädgårdsgrupp.

Jobbet gick utmärkt och även nord-
sidan av taket inspekterades. Det är i
gott skick så långt vi såg. Ett parti vid
längs nordöstra vindskivan som inte
varit täckt av pannor är sämre.

Pappen visade sig trasig på några
ställen och några takbrädor anfrätta.
(Det är vid överhänget över balkongen)
Provisorisk övertäckning av plåt gjordes.
Naturligtvis kan en remsa papp läggas
där, läkten hyfsas och så klarar sig taket
i några år, men vi föreslår ändå att nord-
sidan läggs om i sin helhet förslagsvis
på Vårdagen. Då vet vi att hela taket är
fint i många år framöver.

Vi hoppas kunna genomföra det på
Vårdagen.

HAMNMÄSTARE CHRISTIAN POIGNANT

Övriga funktionärer tycker det är så kul
att de fortsätter ett år till. Jo, förresten...

... Paddelsektionen ska delas i två!
Det behövs en ansvarig för motions-
paddling, en annan för långfärds-
paddling. Kanske det kan vara något?
Du kan prata med Pelle Järild om saken.

Om Du vill veta mer om styrelseleda-
möternas och funktionärernas arbets-
uppgifter, kontakta valberedningen eller
ordförande Johan Naumburg, 
08-667 33 08 eller  070-168  33 61.

Om Du vill ställa upp som kandidat,
maila till någon i valnämnden senast 
den 13 april.
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VÅRDAGEN 12 april startar kl 9.00 –
både paddlare och seglare börjar sam-
tidigt! Kom i tid för du ska hinna anmä-
la dig och få dina adressuppgifter kon-
trollerade före kl. 9.00! Det finns fralla
och kaffe/te från kl. 8.30.

Det kommer som vanligt att finnas
arbetslistor och material framme. För er
som är med i speciella underhållsgrup-
per gäller de uppgifter som ni sins emel-
lan kommit överens om. Årets motto:
ännu effektivare än förr!

Årets största dag! Missa inte Vårdagen.
det är årets största dag, du får all infor-

mation om vad som gäller och kommer
att gälla. Massor av nytt utlovas.

Alla välkomna! Vill du träffa andra
FKIare är Vårdagen ett bra tillfälle – så
även om du inte har en formell anled-
ning (dvs. har kanot, skåp eller utnyttjar
föreningens lokaler och kanoter) kan det
vara kul att komma hit och umgås. Vem
vet – kanske du blir lockad till att akti-
vera dig igen.

Vill du vara med i någon av under-
hållsgrupperna? Sätt upp dig på deras
listor på Vårdagen.

Huset
Yngve Redling  070-519 32 55 yngve.redling@telia.com
Alf Glückman 070-492 78 16 alf.gluckman@moncura.se
Dag Wisæus 070-539 69 15 dag.wisaeus@vattenfall.com
Peter Ingman 070-529 41 79 peter@newsdesk.se
Barbro Hedlund 0730-51 42 37 barbrohedlund@gmail.com

Trädgård
Allan Abrahamsson 070-461 29 48 
Anna Ulgemo 070-211 56 88 ulgemo.cederberg@comhem.se
Kjell Cederborg 070-555 39 10 ulgemo.cederberg@comhem.se
Agneta Silfverberg 08-760 883 64 agneta.silfverberg@gmail.com
Inga-Lill Olsson 08-753 37 76 inga-lill.ol@telia.com

Utemöbler
Malin Wisæus 070-762 00 26 malin@agl.se
Anders Rössel 070-413 27 85 anders.rossel@gmail.com
Tomas Olsson 0709-71 42 62 tomas-olsson@gmail.com
Jesper Bremme 070-598 66 68 jesper@bremme.se
Andreas Joelsson 070-432 96 18 andreas.joelsson@enskilda.se
Michael Nordh 070-484 11 04 michael.nordh@ds.se

Underhållsgrupper FKI våren 2008



Vårdagen 2007
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Brygg & Ramp
Alf Norman 070-7609180 alf.norman@infotv.se
Anders Strömberg 08-660 76 75 and.strom@chello.se
Charles Nylander 070-695 83 86
Sean Waters 08-663 47 27 sean.waters@telia.com
Thomas Henriksson 08-767 75 09
Bo Klingvik 070-508 42 30 bo.klingvik@fhs.se
Per Engström 070-869 85 84 pe@pernosco.se
Bengt Andersson 070-608 03 58 bengt.andersson@systecon.se

Följebåten
Daniel Johansson 070-794 46 01 danjoha@gmail.com
Staffan Sjöling 070-885 47 54 staffan.sjoling@fmr.se

staffan.sjoling@home.se
Petter holmberg 073-9885500 petter.holmberg@esn-sgroup.se
Erik Dahlman 0708-104066 erik.dahlman@comhem.se

Lånekajaker
Christian Poignant 0707-36 86 01 christian@poignant.se
Fredrik Wangler 070-205 93 80 fredrik.wangler@bredband.net
Bengt Fridmark 08-640 83 91 bengt.fridmark@telia.com
Olof Hällerman 0768-47 20 48 olof.hallerman@gmail.com
Martin Dillman 070-778 24 78 martin.dillman@home.se
Ulf Wickbom 070-546 07 74 ulf@wickbom.se

Det stora projektet i år blir taket!
Är vädergudarna på vår sida räknar vi
med att kunna genomföra omläggningen
av taket under vårdagen.

Material kommer att finnas på plats.
Vi kommer att behöva några friska
takläggare till detta. 

Vinden storstädas/rensas På Vårdagen
kommer vinden gås igenom och töm-
mas. Har du något som ligger där och
”skräpar/förvaras” ta bort det snarast!
Allt utan ägare kommer auktioneras
bort eller slängas för utrymmet ska
användas till förråd åt seglarna. 

Moroten? Vill du vara med och arran-
gera långfärdspaddling, som brukar vara
en eller två helgpaddlingar höst och vår? 
Eller vara med att bygga upp ett
motionspaddlingsgäng som kör teknik
och träning någon kväll eller helgdag
per vecka så hör av dig på Vårdagen till
Robban, Pelle, Christian eller Johan.

Aktivitetslogg Passa också på att ta en
titt på den nya loggboken när du tar en
paus under Vårdagen. Den sitter på bot-
tenplanet vid flytvästarna och kapellen.
Rapporterna här kommer ligga till
underlag för kommande kanotinköp till
klubben, så det är viktigt att hålla den
aktuell!



Johan – seglare i världsklass
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IC-VM i Melbourne 2008 
Jag hade förmånen att få tillbringa två
veckor kring nyår i förorten McCrae
fem mil söder om Melbourne som
Sveriges enda representant på kanot-
seglings-VM.

Jag förberedde mig genom att segla –
ensam – på FKI fram till 12 december.
Detta var möjligt eftersom jag skickat en
lånad båt till Australien (den hade åkt
redan 1 november med tyskarnas contai-
ner från Hamburg) och hade min egen
kvar hemma, och tack vare den dåliga
vintern var det seglingsbart nästan varje
dag. Men det kändes rätt konstigt att
sätta på masten på min IC efter att jag
redan åkt skidor i Haninge. Tur att Ove
var på Måsholmen och jobbade på E-
kanoten under hösten, utan hans säll-
skap hade det blivit färre träningspass.

Melbourne vid ”midsommartid” bjöd
överraskande på lika växlande väder
som Skottland i somras, fastän man
kanske måste vara seglare för att märka
det – för det var ju sol hela tiden!
Väderchockerna signalerades av några
fjädermoln högt i skyn (så såg en front

ut på sydöstaustraliska) varefter vindar-
na ändrades totalt till både riktning och
karaktär. Ibland hoppade temperaturen
femton grader upp eller ner också (mel-
lan 25º och 40ºC), men solen sken oför-
trutet vidare.

Bas för seglingarna var McCrae
Yacht Club, beläget på den långa vita
sandstranden på östra sidan av Port
Phillip Bay. Klubben har omkring 100
jollar och katamaraner men för tillfället
inga kanoter. Det var dock där som
Australiens IC-historia började med fyra

Containerpackning i Hamburg 
29 oktober 07; Tobias letar efter
längsta masten, som ska in först.

Båtarna sjösattes på stranden bland badgästerna. 

Två kanoter på klubbens 
gräsmatta – mitt i strandlivet. 
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kanoter i början av 1960-talet. En av
dem ägdes senare av Tim Wilson, som
tillsammans med Eric och Seth Dunbar
återinförde klassen i landet på åttiotalet
och också var med på årets VM, med en
femte plats som resultat. Med det var
han faktiskt bara tredje australiensare,
efter Hayden Virtue, guld, och Seth
Dunbar, brons. Bill Beaver, USA, tog sil-
ver, och själv slutade jag sexa, ett hyfsat
resultat, men en liten besvikelse för det
kändes att mer fanns inom räckhåll.
Men jag korades till segrare i ”classic
division”, bästa äldre båt.

VM var mycket roligt på många sätt
men jag vill särskilt nämna två saker:
• en ny nation deltog, nämligen Polen
• andelen unga seglare var större än på

mycket länge, man kunde till och
med dela ut junior-VM-medaljer
(Alex Kalin, Australien, vann)

Slutligen vill jag tacka Martin Åkerberg,
som välvilligt lånat ut sin båt till mig!

Johan Elfström
IC SWE 101 (till låns, annars nr 78)

Läs mer på FKI.se
Där får du reda på allt – och fler fina bilder!
Mer om VM på www.icworlds.org

Fören på Phil Stevensons DC AUS 21 ”21st Century Hollow Log“ under provsegling av Johan,
som själv tagit bilden, och naturligtvis kapsejsat varje gång han tagit fram kameran. 

Start i Practice Race; AUS 20 är världsmästare
Hayden Virtue, Johan till höger med rött fördäck. 



Runor
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Gunnar Edgren
Den 23 augusti 2007 avled
FKI:s hedersmedlem
Gunnar Edgren efter en

kort sjukdomsperiod. Gunnar
kom in i kanotseglingen i FKI i mitten
av sextiotalet, enligt matrikeln 1968,
men de som var med då minns det som
att han redan var med, så förmodligen
hade han redan tagit tag i styrelsearbetet
meddetsamma i samband med det dåva-
rande generationsskiftet. Att han blev
och förblev en av de ledande i förening-
en och snabbt tog på sig fler och fler
arbetsuppgifter är inte för mycket sagt.
Vid de flesta regattor, många ung-
domsläger och SM var Gunnar med i
olika roller; lägerledare, tävlingsledare,
banläggare, protestkommitté, jury, mät-
ningsman och startkanon-artillerist.
Gunnar var med som arrangör vid minst
trettio FKI-regattor där han med den
äran iklädde sig allehanda funktioner till
allmän belåtenhet. Detta tog hans tid så
mycket i anspråk att han paradoxalt nog
inte seglade särskilt mycket kanot.
Början kring 1970 blev väl också litet
motig när han skulle renovera E-228, en
gammal plywoodkanot, troligen en
”Elita”, med korroderade aluminiumde-
lar, i gamla Guldsmedsfabrikens källar-
lokaler på Grindsgatan på Söder. Det
verkar inte helt klart om den någonsin
kom i sjön för Gunnar, men den levde i
alla fall vidare. Nå, det fanns ju även
andra båtar, såsom Gunnars plastmotor-
båt, som bogserade kanoter m.m. Efter
en tid i kanotlöst tillstånd hade sönerna
emellertid nått så stadgad ålder att det
var lättare att ha dem i kanot, så

Gunnar köpte i mitten av 70-talet E-203
och seglade den några år. Detta var inte
den främsta tävlingskanoten, precis.
Snarare en veritabel husbåt; nog den
rymligaste bland E-kanoter. Jag vet inte
om de små Edgrenarna i likhet med en
föregående ägares barn emellanåt förva-
rades i draglådorna under däck, men
ganska mycket plats var det för att vara
en kanot. När de blev stora nog seglade
de sina egna kanoter och inte bara segla-
de utan också byggde, närmare bestämt
A 13, som byggdes av Erik Junior på
Ungdomarnas Båtbygge under faderska-
pets engagerade överinseende.

Gunnar tackade sällan nej på en för-
frågan när det behövdes någon funktio-
när eller vad det vara månde och kunde
oftast även ställa upp med kort varsel
och egen följebåt. Till många förbunds-
läger och SM var det Gunnar som med
egen bil och FKIs trailer körde dubbla
vändor för att alla ungdomar som ville
skulle kunna delta. Gunnar var aktiv i
FKI:s styrelse och som kassör och ordfö-
rande men också som redaktör av FKI-
Nytt, konstruktör av diverse utrustning-
ar osv. På senare år var Gunnar även

Gunnar
Edgren 
vid SM i
Oxelösund
2004.
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Iwan Karls 
donerar 10.000 kr till FKI
Ännu en av FKI:s äldsta, ständige med-
lemmen Iwan Karls, född 1922, har
lämnat oss. Han avled 21 maj 2006,
men vi har först senare fått höra det.
Efter att ha blivit medlem 1949 var han
under en period på 50-talet föreningens
rejäle och hederlige styrelsesekreterare.
Mest var det turseglingen med kanoten
E-37 ”Bubo” (som betyder ”uv” på
latin) som var hans glädjeämne och
avkoppling från arbetet som ingenjör på
bl a ASEA. Då han i mitten av 60-talet
gick över till att segla sin rymligare
Fingal behöll han ändå kontakten med
FKI och föreningen har nu med tack-
samhet mottagit ett allegat till minne av
honom. Det är 10.000 kr som kommer
användas till den förestående takreno-
veringen.

BENGT ANDERSSON

aktiv som ordförande i Kanotförbundets
seglingskommitté och som ordförande m
m i Ungdomarnas Båtbygge, där inte
minst ett stort antal kanoter byggts.

För föreningarna öppnade även
Gunnar sitt hem flitigt för både styrelse-
och medlemsmöten, alltid lika generöst
som uppskattat.

Gunnar var en energisk person med
aldrig sinande energi. Alltid gick det
undan, på Gunnars eget vis; utan krusi-
duller, enkelt och effektivt med bra
resultat. Ibland en ironisk kommentar
men alltid med ett leende. Gunnar hade
gott omdöme och kunde konsten att få
det viktigaste uträttat, utifrån de möjlig-
heter och resurser som stod till buds. 

Trots Gunnars engagemang för
kanotseglingen, FKI och andra förening-
ar var det familjen som stod i första
rummet, Gunnars tid räckte till alla. Vi
FKI:are minns Gunnar för all den värme
och omtanke som han spred, hans själv-
klara vilja att alltid ställa upp och hjälpa
till, från första dagen på FKI till planer-
ingen av 2007 års SM i Göteborg. Vi
kommer alltid att minnas Gunnar för
hans insatser för FKI och kanoting av
alla slag. Våra tankar går också till
Gunnars stora familj och anhöriga, till
hustru, barn och barnbarn och till hans
nu åldrige far, sjökaptenen Erik, som tog
med Gunnar ut på resa med Johnson-
linjens fartyg i unga år och kanske satte
honom på spåret till sjöliv, båtar och
kanotsegling.

För alla vänner inom FKI och
kanotseglingen. PER SJÖHULT

OLA BARTHELSON

BENGT ANDERSSON



Laos
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Lucia

Några tappra som paddlade Djurgården runt på Lucia. Mycket trevligt!

Dag Wisæus rapporterar från vatten-
vägarna i Laos. Officiellt var han där
för att arbeta med ett vattenkraftpro-
jekt.

– Jag rymde då från alltihopa och gav
mig ut på en kajaktur på Nam Lik tillsam-
mans med några andra. Det var första
gången jag provade på forspaddling
(mycket lätt sådan för nybörjare som jag).
Det var häftigt att paddla genom forsarna
och bli översköljd av 25–30 grader varmt
vatten. Efter ett tag kom vi till ett lugnare
parti som var ett par kilometer långt där
vattnet flöt med god fart men någorlunda
jämnt. Där simmade jag bredvid kajaken
och såg hur djungeln utmed stränderna
passerade med god fart samtidigt som
apor hoppade i trädkronorna.

Som Ni ser på bilderna var det inga rik-
tiga kajaker vi hade utan uppblåsbara
sådana. Fördelen med dessa är att det är
nästan omöjligt att kapsejsa, vilket kan
vara en fördel när man är en ovan fors-
paddlare.  DAG WISÆUS
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Alla kanotseglare, leta i minnet! 

Onsdagen 23 april 2008
FKI är stolta arrangörer för detta jättelopp
i StockholmsCuppen, och att vi förstås ska
fylla loppet med FKI:are!

Alla kan vara med, gammal som ung
snabb som sansad, alla typer av kanoter
är representerade.

Det blir en folkfest med massor av 
gästande paddlare från hela Stockholm.
De FKI:are som inte kommer att paddla
kan mycket gärna bidra som funktionärer
och påhejare etc.

Paddelsektionen mailar ut info i god tid!

Alla kanotseglare, leta i minnet! Jag är
intresserad av FKI:arnas foton, tävlings-
minnen, loggböcker och semesterupple-
velser.

Först och främst ska jag skriva ett
kapitel i en bok om Stockholms seglar-
klubbar. Det är Stockholms Idrotts-
historiska Förening (SIHF) och Histori-
ska Utskottet inom Svenska Seglarför-
bundet som leder bokprojektet.

SHIF har i många år gett ut små
skrifter om Stockholmssidrotten. Nu är
det dags att uppmärksamma seglingen.

Jag är nybliven medlem i FKI som
paddlare. Något kan jag om segling,
men inte så mycket om segelkanoter.

Det behövs med andra ord hjälp från
seglarna inom FKI. Klubbens arkiv inne-
håller förstås mycket nyttig historia,
men jag vet av tidigare liknande erfaren-
heter att medlemmarnas minnen av
olika slag är ett värdefullt komplement.

I den planerade boken ska kapitlet
om FKI bara bli ett tiotal sidor. Men jag
kommer troligen att gå vidare och skriva
en lite utförligare historik över FKI-seg-
larna.

Kan vi sedan göra något liknande
med paddlarna, så har vi en bra heltäck-
ande klubbhistorik.

Hör av er under våren med era
bidrag i olika form! Jag har mail
ulf@wickbom.se. Telefon: 08-6639080.
Adress: Sandhamnsgatan 57 A, 115 28
Stockholm. Tack för hjälpen!

ULF WICKBOM

Historisk: Segelkanoter utanför FKI.
Nedtecknat av G. Höglund 1941.

www.FKI.se
Du missar väl inte hemsidan!
Håll dig informerad om vad 
som händer i FKI. Turer, 
genomförda och kommande 
… och mycket mer!
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Medlemmar
FKI välkomnar nya medlemmar: 
Per Selander, Carina Lundqvist,
Christopher Norman, Gunilla Tivelius,  
Sture Bergman, Karl Lindstrand, Raoul 
Grünthal, Bo Klingvik, Patrik Gebhardt,
Arne Rössel, Ulf Wickbom, Johanna 
Wisaeus, Ulf Corneliusson, Margit Byma,
Peter Nyberg, Mats Nystam, Olof Häller-
man, Nanna Dalunde, Kristina Thilen,
Andreas Joelsson, Henrik Wåhlin,

Vi kommer att avnjuta den sedvanliga 
försommarmenyn:
• Fördrink med tilltugg.
• Entrecote med potatissallad och 

till det ett gott vin eller öl. 
• Tårta med  kaffe eller te.

Allt till kostnaden av 130 kronor om 
du dricker vin/öl och 100 kronor vid 
alkoholfri dryck.

Pengarna betalar du vid entrén och
självklart har du jämna pengar med dig.

För att veta hur mycket vi ska inhandla
till festen ber vi dig OSA senast söndag 
den 25 maj. Anmälan är bindande!

Värmen är beställd av vädersektionen 
så vi räknar med att sitta utomhus men i
extremfall kan vi alltid ta skydd i vårt fina
klubbhus.

Varmt välkomna! hälsar festkommittén 
Anders, Barbro & Jesper

Anmäl dig – senast 25 maj! – till 
e-post: anders@halfwordson.com 
telefon: 070-5910179 till Jesper eller

0730-51 42 37 till Barbro
Ange:
• Vem du är, • hur många ni blir,
• om ni önskar öl/vin/alkoholfritt till maten, 
• om vegetariskt alternativ önskas.

Välkommen till FKIs försommarfestVälkommen till FKIs försommarfest
torsdag den 29 maj kl.18torsdag den 29 maj kl.18

Alla medlemmar, med respektive eller 
vän, hälsas hjärtligt välkomna till årets 
försommarfest på Måsholmen!

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

Susanne Sjöholm, Andreas Beromios,
Dag Mårtensson, Tracy (Chapman)
Mårtensson, Joakim Söderblom, Tussi 
Lovén, Göran Widlund, Robert Nygård,
Thomas Lyberg.
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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 före 23 april 2007 debiteras förseningsavgift på 50 kr.
• Medlem som ej betalat föregående års avgifter anses ha utträtt 

ur föreningen.
• Straffavgiften per utebliven arbetsplikt, tillsynspass o.d. är 300 kr. 

Avgifter 2007    Pg 508 42-4   

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.  

Styrelse
Ordförande Johan Naumburg. Lomvägen 199, 19256 Sollentuna, 08-6673308, 070-168 3361,

johan.naumburg@trygghansa.se

Sekreterare Göran Hindemark. Ryttarvägen 63, 18141 Lidingö, 08-765 22 85, 070-377 66 79,
göran.hindemark@vattenfall.com

Kassör Lennart Granat. Vitfåravägen 48, 18461 Åkersberga, 08-540 628 70
lennart.granat@tele2.se OBS! Ange FKI i meddelanderaden!

Suppleant Mats Strömblad. Evalundsvägen 188, 13834 Älta, 08-773 16 46, 
mats.stromblad@if.se

Hamnmästare Christian Poignant, Runiusg. 4, 112 55 Stockholm, 0707-36 86 01, 
christian@poignant.se

Materialförvaltare Robert Sundberg, Runiusg. 16, 112 55 Stockholm, 08-619 09 14, 
robert.sundberg@karolinska.se

Sektionsledare – Paddling Pär Järild. Norrbackagatan 3, 113 41 Stockholm, 
070-601 49 80, pelle.jarild@eastcapital.com
Robert Sundberg, Runiusg. 16, 112 55 Stockholm, 08-619 09 14, 
robert.sundberg@karolinska.se

– Segling Rikard Prüzelius. Cellovägen 2, 136 75 Haninge, 0708-33 51 15,
rikard@pruzelius.se

Revisorer Rolf Knutsson 
Revisorsuppleanter Bengt Andersson 08-645 15 87, Leif Lundgren 
Arkivarie Bengt Andersson 08-645 15 87
Festkommitté Anders Halfwordson 070-820 64 59, Jesper Hedlund, Barbro Hedlund  
Paddelkanotjour Allan Abrahamsson, 08-24 62 37
Valberedning Dag Wisæus 08-10 35 89, Bengt Andersson, Birgitta Bolleman 
Webbmaster Anders Rössel  073-413 27 05, Tomas Ohlsson
FKI Nytt Lena Eliasson 08/070-651 25 27, lena@grafiskaspranget.se

Funktionärer



FKI Aktiviteter 2008

Sommarsäsong Paddelsektionen: Lördagar 10.00. Teknikövningar, 4 på våren,
4 på hösten. Christian Poignant sammankallar via maillistan.
Segelsektionen: Kvällsseglingar på torsdagar.

Helger/övriga året Utöver FKI-aktivitet, Paddling & segling via webbmail

April Lö 12 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.

On 23 Djurgårdsloppet, deltävling i Stockholmscupen, anmälan till 
paddelsektionen senast den 21 april. Start 18.30. För aktuell info
om denna deltävling se www.fki.se på forumet. 

Maj Må 12 Årsmöte på FKI, 19.00–21.00.
To 22 Obligatorisk introduktion för nya medlemmar, kl. 18.00

Anmälan görs tillsammans johan.naumburg@trygghansa.se 
”Körkort” för lån av klubbkanoter med  introduktion av de nya 
kanoterna och hanteringsanvisningar.

To 29 Årets gemensamma höjdpunkt: Försommarfesten, start 18:00,
Föranmälan till festkommittén obligatorisk, utskick kommer via 
mail, anslagstavlan och hemsida; www.fki.se.

Juni To 12 Räddningsövning kl. 18.00. Anmälan senast den 31 maj till 
johan.naumburg@trygghansa.se. Egen mat, grillen är på. 

Juli Lö 26 Preliminär start för årets eskadersegling som arrangeras av 
Kanotseglarna.se (http://kanotseglarna.se)

Augusti Fr–sö 8–10 SM kanotsegling arrangeras av Westerviks Kappseglingsklubb.
To 14 Räddningsövningar och paddelteknik. Anmälan obligatoriskt 

– senast 11 augusti till johan.naumburg@trygghansa.se, som 
genomför övningen, ta med ombyte för du kommer att rädda 
kompisen och bli blöt! Egen mat, grillen är på. 

Lö–sö 30–31 FKI Regattan med kräftskiva på kvällen lördag 30 augusti. 
Sista anmälningsdag 28 augusti till rikard@pruzelius.se.

September Lö 27 FKI Hornet. Alla välkomna. Anmälan på plats.

Oktober Må 13 Höstmöte med prisutdelning på FKI, 19.00–21.00.
Lö 25 HÖSTDAGEN 9.00–16.00. Kom i tid, gemensam start för 

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

December Lö 13 Luciapaddling; för att inte missa lussebullen anmäler du dig till 
nya paddelsektionsledaren senast den 10 december.

Januari 2009 To 1 Nyårspaddling; För att få nyårs-supen anmäler du dig till 
nya paddelsektionsledaren senast den 29 december!

Registrera dig på FKI.se / Mailgrupp Paddling resp. Kanotsegling och var med
på sändlistan för aktiviteter! Utan e-post – ingen aning!


