
Från vår ordförande • 2
Höstmöte 19 oktober  • 2
Höstdagen 22 oktober • 3

Tävlingar • 4-5
Nyheter på Måsholmen • 6

www.fki.se  •  Medlemsskrift för FKI  # 2 2011

EM-brons och VM-fyra  
Tävlande medlemmar 
• Läs mer på sid 4-5

 



FKI Nytt  hösten 2011  •  2

Från vår ordförande

§ 1. Mötet öppnas.

§ 2. Är mötet behörigt utlyst?

§ 3. Val av ordförande och sekreterare 

för mötet.

§ 4. Val av två justeringsmän som jämte  

ordföranden justerar protokollet.

§ 5. Rapporter.

§ 6. Fördelning av vinterplatser.

Hej alla klubbkamrater!
Vilken sommar vi har haft här i Stock-

holmstrakten!      
När jag nu sitter på min balkong och 

blickar ut över Birkastans takåsar dröjer 
sig värmen kvar.

Det känns alltid lite vemodigt att ta 
farväl av sommaren men hösten med sina 
magnifika färger, krispiga mornar och 
lekfulla vindar erbjuder fantastiska möj-
ligheter till paddling och kanotsegling.

När våra grannar Vikingarna drar upp 
sina fritidsbåtar så har vår säsong mycket 
kvar att erbjuda.

Så länge som det är öppet vatten kan 
du ta en tur runt Djurgården, Fjäderhol-
marna eller till Hammarby sjöstad. När 
du sedan återvänder så väntar kanske en 
varm bastu och en välförtjänt fika.

När sedan snön faller och isen lägger 
sig tjock så kan man alltid ta sig en vin-
terpromenad ut till holmen och klappa 
lite på våra kajaker/segelkanoter.

Tiden går så fort och innan vi vet hur 
det gick till så hör vi tärnornas skratt och 
doppingen som simmar in bland vassen 
och en ny säsong gör entré.

Som medlem har du tillgång till i mitt 
tycke Stockholms vackraste klubbholme. 
Tillsammans gör vi FKI och Måsholmen 
till en oas mitt i storstadens sus och brus. 
Låt oss glädjas över vår fantasiska klubb 
och alla möjligheter till avkoppling som 
den ger oss.

Väl mött,
Susanne Sjöholm

§ 7. Förslag som väcks av styrelsen

eller som av medlem inlämnats till styrelsen.

§ 8. Utdelning av priser.

§ 9. Mötet avslutas.

Självklart finns det lite förskaffning  

(förmodligen varmkorv, kaffe och fika) för dem 

som är intresserade. 

Välkommen till årets höstmöte onsdag 19 oktober kl. 19.00 på Måsholmen
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Höstdagen lördag 22 oktober

Välkomna till Höstdagen. Det är 
arbete som ska utföras inför vintern. 
Men det är också ett tillfälle att 
lära känna andra medlemmar. 
Festkommittén ser till att ingen är 
hungrig eller frusen.
Start kl 9:00 för paddlare (och övriga)
och kl 10:00 för seglare – detta för att
paddlarna då hinner tömma huset på
kajaker och underlätta indragningen av
segelkanoter. 
Kom i tid för du ska hinna anmäla dig 
och få dina adressuppgifter kontrolle-
rade. 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 arbetsgrupper gäl-
ler de uppgifter som ni sins emellan kom-
mit överens om. Stående motto: ännu 
effektivare och trevligare än förra året! 
Höstens arbetsgrupper:
Huset – byggnad ute
Huset – inne, städ
Trädgård
Utemöbler
Brygg &Ramp
Motorbåten
Lånekajaker

Utebliven närvaro
Alla aktiva, dvs de som använder fören-
ingens lokaler eller kanoter, skall närvara 
vid arbetsdagen. Detta gäller alla, senio-
rer, pensionärer och juniorer. Utebliven 
närvaro, oavsett orsak, kompenseras med 
en avgift på 300 kr. Betalas omgående 
utan särskild uppmaning. Alternativt kan 
man göra ett ett motsvarande arbete se-
nare efter samråd med någon i styrelsen. 
Meddela i så fall även kassören.

Ons  19 okt  Höstmöte kl. 18.30  
Lör  22 okt Höstdag kl. 9.00-16.00 
Sön  11 dec Luciapaddling kl 11.00 

2012
Lör  1 jan Nyårspaddling kl 11.00 
Mån  6 feb FKI Nytt deadline

Läs mer på www.fki.se

Vinterkoden kommer att
meddelas under Höstdagen. 

Vi kommer också att lämna ut 
koden till medlemmar som hör 
av sig till någon i styrelsen på 
mail eller per telefon.

Anders Nordström
Marius Nordström
Fredrik Haglund
Tom Quant
Johan Nordström
Fredrik Rinman
Daniel Björk
Lars Engström
Angela Heitmann
John Wollin
Alexandra Wingårdh
Mikael Landström
Jan Pettersson
Åsa Åhman

Olle Cornéer
Linus Johansson-
Holm
Ebba Wickbom 
Mia Chennell
Jonas Lindberg 
Nyvang

Välkommen till klubbens 
nya medlemmar!

Kommande aktiviteter

Vinterkod Måsholmen



FKI Nytt  hösten 2011  •  4

Medlemmar i farten

EM-brons till Tussi Lovén
FKI:s flitigaste tävlingspaddlare heter 
Tussi Lovén. Hon har under flera år 
tävlat flitigt i Stockholms Cupen och 
tävlingar ute i landet. Trots att hon hade 
tänkt trappa ner på tävlandet under 2011 
så ståtar hon nu med en imponerande 
resultatlista där ett EM-brons för seniorer 
i klassen D55 (Tussi är 67 år) står högst 
på listan. 
-Jag hade tänkt att ägna mig åt skär-
gårdspaddling i år men när Lena Berg i 

Bengtsfors bjöd in mig till Dalslands ka-
notmarathons K2-lopp så blev jag triggad 
att fortsätta tävla, vilket jag inte ångrar, 
säger Tussi Lovén.

Tussis resultat 2011
3:a European Master Championship, 
Frankrike 
1:a dam Nationella veterancupen (2 
deltävlingar kvarstår)
4:a Dalslands kanotmaraton K2 dam
1:a Stockholmscupen (deltävlingar kvartstår)
1:a Örnsbergscupen (deltävlingar kvartstår)

FOTO: Karin Skoog

SM-guld till Joel och Johan
Under SM 2011 på Valö i Göteborg blev 
det guldmedaljer till FKI-seglare i två 
klasser. Joel Jelf tog hem B-kanotklassen 
och Johan Elfström vann IC-klassen. 
Grattis! 
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IC-VM i Travemünde

VM 2011 i Travemünde arrangerades i 
slutet av juli som en del av Travemünder 
Woche, med cirka 1000 deltagare och 
festival i hela stan. Trevligt, men trångt 
och högljutt. Många restauranger med 
sjöutsikt erbjuder fantastiska efterrätter 
och vi passade på att prova 40 cm höga 
glasskompositioner. Det var gott, liksom 
marsipantårtan i Lübeck med ett två cen-
timeter tjockt marsipanskikt ovanpå.
Man kan tro att regattan ska vara enormt 
proffsigt ordnad när de är inne på 122:a 
året och det är ett så stort arrangemang - i 
det välorganiserade Tyskland. Tyvärr är 
det helt beroende på vem man får som 
seglingsledare, och på vår bana hade 
vi otur i år. Ständiga omkastningar i 
programmet slutade med att vi fick segla 

när det var stiltje och gå i land när det 
var perfekta förhållanden. Alla ändringar 
var helt utan skriftlig annonsering och 
oftast utan flaggsignaler. Sista dagen var 
det rejält blåsigt med branta svårbemäs-
trade vågor. Med ett startfält bestående 
av många nybörjare och många nya 
smala svårseglade och klent byggda IC-
konstruktioner med 50 kg totalvikt blev 
seglingsledningen tvungen att ställa in 
de två sista seglingarna trots att det gick 
utmärkt för någorlunda vana seglare att 
klara våra entyps-IC. Jag seglade inte så 
värst bra och slutade fyra i klassen IC 
One Design. Utan sparring och tävlingar 
på hemmaplan har jag svårt att hålla mig 
på topp.
Johan Elfström
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Nyheter på Måsholmen

Paddelfunktionär på Triathlon 
Tävlingen Stockholm Triathlon genom-
fördes den 21 augusti i absolut perfekt 
väder. I år var det 1900 deltagare som 
simmade, cyklade till Stadshuset via 
Västerbron och genomförde en löprunda 
på Gärdet. Segraren i elitklassen, så kallad 
Olympisk klass, genomförde sitt lopp på 
ca två timmar. Som vanligt hade täv-
lingsledningen bett oss på FKI och andra 
klubbar att ställa upp med kajaker och 
övervaka simmomentet. Jag var med förra 
året och i år tillsammans med två andra 
kajaker. Själv gjorde jag tre viktiga insat-
ser med trötta eller astmasjuka simmare 
och dessutom ett par mindre viktiga. Nu 
kom alla lyckligt iland och vi som deltog 
hade trots visst allvar väldigt trevligt. När 
jag går ut med en förfrågan om att vara 
funktionär nästa år (19 aug) så hoppas 
jag att ni står i kö för att få vara med.  
Det ger 400 kr/person till klubben och 
goodwill på köpet. alf glückman

Elrenovering
Under våren genomfördes en översyn 
av alla elinstallationer i klubbhuset. 
Bland annat fick vi ny mysbelysning i 
klubbrummet, alla lysrörsarmaturer i 
kajakhallen byttes ut och två nya tillkom. 

Dessutom installerade vi en ny spis som 
numera är tre-fas till festkommitténs 
stora glädje. Spisen står tills vidare lite 
löst på golvet, men ska in på plats när 
köksrenoveringen sätter fart. Där finns 
det plats för frivilliga insatser, t ex som 
kompensation för uteblivet deltagande på 
vårdagen  alf glückman

Hett i bastun
Som de flesta som badat bastu märkt har 
det varit lite si och så med värmen. Nu 
har vi emellertid fått ett nytt bastuag-
gregat, 6kW, på plats så nu ska det inte 
dröja länge förrän svettpärlorna tindrar i 
pannan på hugade. alf glückman
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Kontaktpersoner och avgifter

Avgifter 2012. Betala senast 31 mars 2012. Plusgiro 508 42-4  

   Senior (20–65 år) Pensionär (> 65 år) Junior (t.o.m. 19 år)

Inträdesavgift 1100 kr 1100 kr 0 kr

Årsavgift 200 kr 60 kr 60 kr

Kajakplats 500 kr 500 kr 200 kr

Sommarpl. segelk. 400 kr 400 kr 200 kr

Vinterpl. segelk. 450 kr 450 kr 200 kr

•  Medlem som inte betalat före 31 mars 2012 ska betala en förseningsavgift på 50 kr.
•  Medlem som ej betalat föregående års avgifter anses ha utträtt ur föreningen.
•  Avgift per varje utebliven arbetsplikt (vårdag, höstdag och ett obligatoriskt 

tillsynspass) är 300 kr. Gäller även pensionärer och juniorer. Gäller oavsett orsak.

Styrelse

Ordförande: Susanne Sjöholm
susanne.sjoholm@comhem.se
0708-402150
Rörstrandsgatan 14  
113 40 Stockholm

Sekreterare: Linda Sandgren
linda@sok.se
0703-335722
Kalmgatan 13 b  
121 45 Johanneshov

Kassör: Lennart Granat
lennart.granat@gmail.com
skriv FKI först i meddelanderaden 
08-540 628 70 
Vitfåravägen 48  
184 61 Åkersberga  

Hamnmästare: Erik Dahlman
erik.dahlman@diversey.com
0708-109066 
Ruddammsvägen 29 
114 21 Stockholm  

Materialförvaltare: Erik 
Johansson 
erik@hogvakten8.kund.riksnet.se 
070 3242291 
Valhallavägen 153 2tr* 
115 31 Stockholm 

Suppleant: Per Gedin
per.gedin@orthocenter.se
08-7605911
Gränsvägen 73, 162 70 Vällingby

Sektionsledare Paddling– 
Långfärd: Alf Glückman
alf.gluckman@moncura.se

08-24 91 06
Bergsgatan 17  
112 28 Stockholm

Sektionsledare Paddling–Motion:
Susanne Sjöholm 
susanne.sjoholm@comhem.se
0708-402150
Rörstrandsgatan 14 
113 40 Stockholm 

Sektionsledare Segling:  
Johan Elfström
johan.elfstrom2@comhem.se
08-771 76 73
Storvretsvägen 42, 142 34 
Skogås

Erik Dahlman 0708-109066 
erik.dahlman@diversey.com

Föreningen för Kanotidrott 
Måsholmen Stockholm  
tel. 08-661 34 03, www.fki.se
Inloggning hemsidans medlemssidor: 
anv.namn: FKI lösenord: member

FKI Nytt 
Redaktör/Layout: Linda Sandgren
Sänd dina FKI Nytt-bidrag till  
redaktören eller till styrelsen!

Funktionärer
Revisorer Bengt Andersson 08-645 15 87,  
 Rolf Knutsson 
Revisorsuppl. Göran Hindemark 070-377 66 79,  
 Leif Lundgren 
Arkivarie Bengt Andersson 08-645 15 87
Festkommitté Anders Halfwordson 070-820 64 59,  
 Barbro Hedlund  
Paddelkanotjour Peter Bergsten 073-849 61 45,  
 Ulf Wickbom
Valberedning Bengt Andersson, Ditte Hedrenius 
Webbmaster Christian Poignant, 0707-36 86 01,  
 christian@poignant.se

OBS!
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