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Föreningen för Kanotidrott

Höstmöte måndag 13 oktober
Höstdagen lördag 25 oktober

FKI Nytt – sista numret!
Nu går vi över till webben!

Vinnaren av E-kanotklassen i FKI Regattan, tillika föreningens kassör, Lennart Granat. 
FOTO JOHAN ELFSTRÖM
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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 webbredaktören

Självklart kommer du till höstmötet
måndag den 13 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 13 oktober 2008

§ 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.

www.fki.se
Nu går vi över till webben!

Passa på att njuta av detta det sista FKI Nytt
som kommer komma i den brevlåda. För nu
går vi över till webben till 100 %. Anled-
ingen till detta är inget policybeslut eller så,
utan helt enkelt resultatet av att jag efter
fem år som redaktör drar mig tillbaka från
posten – och ingen visat intresse att överta
uppdraget! Tråkigt – men sant. Men som tur
är har vi ju webben, som alltmer övertar
FKI Nytts funktion som kontaktpunkt mel-
lan medlemmarna.

www.fki.se ny livsnerv
Forumet börjar växa till sig som ett nav för
smidig kommunikation inom föreningen.
Det kan bara bli bättre och bättre ju fler
som söker sig dit; läser, skriver och tycker
till. Och publiceringshastigheten går det ju
inte att klaga på. Så fort du skrivit något är
det publicerat – ingen väntan på att nästa
nummer ska komma ut om ett halvår.

Tack alla som hjälpt till!
Till sist vill jag tacka alla som under åren
bidragit till att göra FKI Nytt varierad och
bitvis (hoppas jag) underhållande.   Nu kan 
ni göra egna inlägg på webben istället. Jag
uppmuntrar fler att utnyttja den chansen!

LENA ELIASSON, NUMERA F.D.RED.
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FKI Regattan 30–31 augusti

På lördagskvällen avnjöts kräftor av bl.a. 
Lena och Rolf Knutsson. 

Många tillfällen till samvaro på bryggan. 
Fler bilder finns att beskåda på fki.se

FOTO OVAN ERIK DHALMAN

En solig helg i augusti
Då samlades några FKI:are ur segelsektionen
– och andra intresserade – för att mäta kraf-
terna. Vinnarna ses på foton nedan och på
framsidan. IC vanns av Johan Elfström och
B-kanot av Calle Janmark. Grattis!

Casper Johansson i Apollo nr 100 seglade
stora delar av första seglingen utan storskot,
men tog sig i mål utan hjälp. Dagens hjälte!

Den segrande Miijollen med Joel Jelf vid
rodret slörar med gennaker.

FOTON JOHAN ELFSTRÖM
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  Huset
Yngve Redling 070-519 32 55 yngve.redling@telia.com
Alf Glückman 070-492 78 16   alf.gluckman@moncura.se
Dag Wisaeus 08-739 69 15, 070-539 69 15

dag.wisaeus@vattenfall.com
Peter Ingman 0705-29 41 79 peter@newsdesk.se
Barbro Hedlund 0730-51 42 37 barbrohedlund@gmail.com
Kerstin Rendahl 073-660 21 33 kr@pernosco.se 
Anders Rudin 070-795 85 96
Anna Werner 0708-62 07 29 anna.werner@afconsult.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
Bengt Norberg 08-657 98 54 bengt.norberg@wivallius.se

Utemöbler
Malin Rössel 070-952 54 02 malin@agl.se
Anders Rössel 070-413 27 05 anders.rossel@gmail.com
Tomas Olsson 0709-71 42 62 tomas-olsson@gmail.com
Andreas Joelsson 070-432 96 18 andreas.joelsson@enskilda.se
Michael Nordh 070-484 11 04 michael.nordh@ds.se

Underhållsgrupper FKI hösten 2008

Nu är det dags igen! Med bra listor behöver
ingen tveka om vad som behöver göras.

FOTO LENNART GRANAT

Hur vill vi ha det på Måsholmen 
och i klubbhuset?
Rent, snyggt samt ordning och reda vill vi alla mötas
av när vi går ned till klubben – så är det inte idag!

FKI är det alltid en självklarhet att man städar
efter sig, det gäller över allt, utomhus, på botten-
våningen, i köket och stora rummet. 

Nu kommer Höstdagen och då kommer allt som
inte är hemplockat att kastas. Utöver de hyrda skåp-
platserna har alla medlemmar lika rätt till alla
utrymmen.

Vi ses på Höstdagen den 25 oktober / Ordförande



Höstdagen 25 oktober
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HÖSTDAGEN 25 oktober startar 
kl. 9.00 – både paddlare och seglare
börjar samtidigt! Kom i tid för du ska
hinna anmäla dig, kolla dina medlems-
uppgifter i rullorna och ta en fika.

Som vanligt kommer det finnas ett
anslag med dagens uppgifter för respek-
tive underhållsgrupp. För dem som ingår
i en grupp är det ju inga nyheter – men
för dig som kommer som ”frilans” ger
det god vägledning för var du kan göra
mesta, bästa nytta under dagen.

 Brygg & Ramp
Alf Norman 070-760 91 80 alf.norman@infotv.se
Anders Strömberg 08-660 76 75 and.strom@chello.se
Charles Nylander 070-695 83 86 charles.nylander@gmail.com
Sean Waters 08-663 47 27   sean.waters@telia.com
Thomas Henriksson 08-767 75 09 thomas.henriksson@telia.com
Bo Klingvik 0705-08 42 30 bo.klingvik@fhs.se
Per Engström 0708-69 85 84 pe@pernosco.se 
Bengt Andersson 070-608 03 58 bengt.andersson@systecon.se
Kenneth Gysing 0708-820 684 kenneth.gysing@comhem.se

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

staffan.sjoling@home.se
Petter Holmberg 073-988 55 00 petter.holmberg@esn-sgroup.se
Erik Dahlman 0708-10 90 66 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 0768-472048 olof.hallerman@gmail.com
Martin Dillman 0707-782478 martin.dillman@home.se
Ulf Wickbom 0705-460774 ulf@wickbom.se 

Kontaktperson sökes

Styrelsen efterlyser en kontaktperson
inom respektive underhållsgrupp.
Personen ska vara sammanhållande
inom gruppen och koordinera mate-
rialinköp och annat som kan behö-
vas köpas eller beslutas inför under-
hållsdagarna. Skriv upp vem det är
på listan med er grupps kontakt-
information.
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Tjejpaddling
Djurgården runt 
– med restaurangpaus

Du har väl också fått inbjudan
om att hänga med på onsdags-
paddlingarna? Om inte är det
dags att anmäla sig till mail-
istan. Även killar får hänga
med på tjejpaddlingen – nam-
net anger nog mer om padd-
lingshastighet än könstillhörig-
het.

En onsdag i augusti gjordes
turen med ett trevligt stopp 
på Nom’s restaurang vid
Bleckholmsbron. Stärkta med
varm mat blev hemturen
ackompanjerad av regn och
blåst. Det gick fint, men en
pannlampa hade varit bra att
ha på sig – det är mörkt på
kvällen.

Kopaddling Lite annorlunda än tjejpaddling. Istället för att paddla
med, paddlar man bland korna. Christian Poignant 
verkar trivas även i detta sällskap.  

Gunilla Tivelius, Lena Eliasson och Susanne Sjöholm 
avnjuter thailändsk mat (för under 100-lappen). Sjönära
bordsplacering ingår och i år även en liten sandstrand att 
parkera kajaken på. Kan det bli bättre?
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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

För den som blir medlem från och med 2009 slopas den förhöjda årsavgiften
under de tre första åren medan inträdesavgiften höjs till 1100 kr för seniorer
och pensionärer. 

• Medlem som inte betalar före 21 april 2008 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 2008    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, 070-168 3361, 

johan.naumburg@trygghansa.se

Sekreterare Ulf Wickbom, Sommarvägen 23, 182 74 Stocksund, 08-663 90 80, 070-546 07 74,
ulf@wickbom.se.

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

Suppleant Anders Strömberg

Hamnmästare Christian Poignant. 0707-36 86 01, christian@poignant.se

Materialförvaltare Robert Sundberg. 08-619 09 14, robert.sundberg@karolinska.se

Sektionsledare – Långfärdspaddling Alf Glückman. 08-24 91 06, 070-492 78 16 
alf.gluckman@moncura.se

– Motionspaddling och tjejpaddling Susanna Sjöholm. 0708-40 21 50,
Gunilla Tivelius.

– Segling Rikard Prüzelius. 0708-33 51 15, rikard@pruzelius.se

Revisorer Bengt Andersson 08-645 15 87, Rolf Knutsson 
Revisorsuppleanter Göran Hindemark 070-377 66 79, 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, Johan Naumburg, Ulf Wickbom
Valberedning Dag Wisæus 08-10 35 89, Bengt Andersson, Birgitta Bolleman 
Webbmaster Christian Poignant, 0707-36 86 01, christian@poignant.se

Funktionärer

* *

*



FKI Aktiviteter 2008

Oktober Må 13 Höstmöte med prisutdelning på FKI, 19.00–21.00.
Lö 25 HÖSTDAGEN 9.00 – tills det är klart. Kom i tid, gemensam start

för alla aktiva. Vi smygstartar 8:30 med fralla och kaffe/te, 
gemensam lunch vid 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 (efter genomförd paddling)
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!

Klubben har nya lånekajaker: smalare och
lite snabbare. På en av introduktionskur-
serna beskrev Christian Poignant saken så
här: Point-kajakerna är breda vid sittbrun-
nen för att ge paddlaren stabilitet. Men när
farten ökar blir kajaken baktung och tyng-
re i vattnet. Motionskajakerna har en
annan skrovform som ger bättre accelera-
tion. Två kajaker heter Coast Liner.
Lämpliga att börja med. En heter Coast

Nya lånekajaker

Runner. Kräver lite mer kajakvana.
Klubben får i vinter låna en Coast 450.
Den är en kortare version av Coast Liner,
lättare att bära och lite annorlunda i vatt-
net. Gå in på hemsidan och kolla när
Christian har kurs nästa gång. Då får du
även lära dig de nya vingpaddlarnas egen-
skaper, hemligheter och elakheter.

ULF WICKBOM


