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Ordföranden har ordet / notiser

Nota för rör och lås
De stora och oväntade posterna hittills i 
år har varit frysskadorna på rören och att 
låset på grinden klappade ihop. Det gick 
på 31 resp 11 kkr.

Trots detta har vi fortfarande medel 
kvar för underhåll och - när de kommer 
igång - större renoveringar. Med översot-
tet från i fjol på 26 kkr, och inom årets 
budget kan vi disponera knappt 70 kkr 
för underhåll och renovering.

Skattmästare Lennart Granat

Äntligen höst, denna ljuvliga årstid när 
naturen bjuder på så många olika möjlig-
heter till uteliv - och jag slits mellan sko-
gens kantareller i överflöd och bär-buskar 
som lyser av röda och blå skatter. 

En välfylld picknickkorg i en solig 
glänta. Tänk vad gott en äggsmörgås och 
varm choklad kan smaka efter ett par tim-
mars plockande! Och när jag sitter där i 
solen och känner skogen alla dofter kan 
jag plötsligt känna längtan till havet och 
paddeln som skär genom vattnet.

För tillfället dras jag med en skada som 
hindrar mig från att ge mig ut på några 

längre turer så det har blivit turer till sko-
gen istället. I år med extra mycket svart 
trumpetsvamp. Dock saknar jag onsdags-
paddlingarna som jag ledde tidigare. 

Platsen som turledare är därför vakant 
och jag söker nu en eller flera FKI:are som 
skulle kunna ta över detta mycket givande 
uppdrag. Du/ni bestämmer själva vilken 
dag och hur turerna läggs upp. Det är bra 
med klubbturer där man får lära känna 
andra i FKI och får paddelkunskap  och 
sällskap på turen. 

Hör av dig till mig så berättar jag mer.
Susanne

VM-guld till FKI
Den 19 september knep FKI:s Tussi Lo-
vén världsmästartiteln i kajakmarathon. 
Tävlingarna hölls i Rom och loppet var 
17,2 kilometer.

- Det här känns jättekul, säger hon. 
Lovén var enastående i klassen kvinnor 

65-69. En konkurrent skrämdes ned till 
en yngre klass. Lovén har segrar i SM och 
Dalslands kanotmarathon bakom sig, 
samt EM-brons.

- Nästa år blir det paralympics, säger 
veteranen och skrattar.
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SM-rapport / nya medlemmar

36 nya medlemmar - 
hjärtligt välkomna!
Kinga Fogelberg
Jens Bond
Jan Blomberg
Jan Lundström
Isabella dos Santos
Martin Nordstrand
Sara Cramér
Sofia Bjersér
Petter Bjersér
Caroline Egnerfors
Albin Kallstenius Bylander
Åsa Bladh
Niklas Hansson
Aurora Enqvist
Johan Enlund
Marina Lundberg

Mikael Nordin
Marius Andersson
Jonas Nylander
Christina Barklund
Anders Diseberg
Jonas Larsson
Henrik Häggström
Emelie Skyllermark
Marina Backer Skaar
Johnny Swensson
Mats Leksell
Ursula Junger
Tomas Hultgren
Magnus Berglund
David Lossmann
Björn Haring
Sven Jansson
Jesper Lindau
Tove Mellgren
Cecilia Margen Wigow

9-12 augusti arrangerades svenska mäs-
terskap i kanotsegling på FKI. Vindarna 
mojnade men seglarna fröjdades!

Redan på onsdagen började de an-
lända till Måsholmen. Saltstänkta kanot-
seglare från västkusten med sina farkoster 
på släp eller på biltak. På kvällen gjordes 
de sista förberedelserna inför kommande 
distanssegling som inledde SM på tors-

dagen.
Vår egen Bengt 

Andersson valde en 
annan strategi och 
sjösatte sin E-kanot 
för säsongen på 
tävlingsdagens mor-
gon. När startskottet 
gick låg han kvar vid 
bryggan och fixade 
de sista detaljerna i 
riggen för att sedan 

i god vind hänga på fältet med segelkano-
ter. Målet för seglingen var Segelsällskapet 
Brunnsvikens härliga klubbholme Getfo-
ten. En underbar ö med sin skärgårdskrog 
som även paddlare kan nå från Måshol-
men. 

I B-kanoternas SM-klass inledde Joel 
Jelf (FKI) med att vinna första seglingen 
före Didrik Dahlström (SSS). Snabbast på 
distansen var Petter Gustavsson (GKF) i en 
lånad E-kanot av märket Lunne och slog 
därmed konstruktören till Lunne, Torsten 
Sörvik (GKF). Ellinor Seybolt (FKI) drab-
bades tyvärr av masthaveri men med hjälp 
av aluminiumrör och ett ihärdigt service-
team (pappa) så var kanoten åter redo för 
bankapseglingarna dagen därpå.

På fredagen inleddes bankappseglingar-
na på lilla Värtan. Tyvärr svagare och vri-
dande vindar. Tre seglingar genomfördes. 
I den första var Ellinor Seybolt i B-kanot 

FKI:s Joel Jelf tog 
hem B-klassen. 
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Tankar från en Kalmarhemvändare

Ulf Wickbom flyttar hem från del-
tidspaddlande i Kalmar - men inte 
utan goda erfarenheter. Skulle inte 
en grupp ledare kunna aktivera FKI 
mer?

Vid klubbryggan är det ännu lä. 
Den grunda fjärden upp mot Ölands-
bron bjuder blankt vatten och ilskna 
svanar. Jag håller ut från Svinö och 
Varvsholmen, tar sikte på Tjärhovets 
lotsutkik. Efter någon timmes dust 
med havet har kajaken Kalmar Slott 
framför stäven. Återstoden av pad-
delturen går på stadens kanaler och 
innerfjärdar.

Jag har varit medlem av Kalmar 
Kanotklubb ett par år. Klubben har en 
aktivitet, som står i bjärt kontrast till 
FKI:s mer stillsamma tillvaro. Klub-
bar blir vad medlemmarna vill. Men 
en och annan tankeställare har jag 
fått under denna tid, när jag har sett 
vad initiativ, frivilligt ledarskap och 

en gnutta glädje kan ställa till med. Mina 
funderingar gäller paddlingen. Segelsek-
tionen i FKI vet jag mindre om.

Jag undrar om FKI ens får ut lika många 
aktiva i sina kajaker från Måsholmen som 
Kalmar Kanotklubb lyckas skicka iväg på 
tisdagarnas prova-på-paddling.

Vem som helst får komma och sätta sig 
i en kanot för första gången. Klubbens le-
dare instruerar och följer med. 

Klubbens kanslist Annica Kristoffers-
son ger mig statistik över de senaste årens 
prova-på. 2010 kom 227 vuxna och 87 
barn. 2011 var siffrorna 331, respektive 
91. 

Kanotklubben förstärker sin ekonomi 
genom att hyra ut klubbstugan till med-
lemmar och företag. En badtunna på 
klubbens område ger också intäkter. Men 
den stora inkomsten kommer från uthyr-
ning av canadensare.

”Kanot året om” är en ledstjärna för 
Kalmarklubben. I våras ordnades säker-

Kapsejsningsträning i Kalmar. Något också för FKI?
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att konkurrera. 
I UBB-jolleklassen Mii spikade Mo-

ana Södergren (UBB) samtliga seglingar 
under lördagen, det hjälpte inte att Love 
Rhodén (UBB) vädrade gennakern vid 
några tillfällen. Sennie Rhodin (UBB) 
jagade och knep en andra plats i lörda-
gens första delsegling. 

Trötta men glada seglare, arrangörer 
och anhöriga samlades på lördagskväl-
len för en väldigt trevlig regattamiddag. 
Drygt 50 personer slöt upp och det dryf-
tades mycket segling, kostruktioner och 
förstås vind, eller snarare bristen på den. 

Avslutande seglingsdag söndag blev 
snöpligen helt utan seglingar. Efter idogt 
väntande ville inte vädergudarna vara 
med oss och istället blev det prisutdel-
ning. 

Arrangör från UBB var Nisse Björk-
man. Seglingsledare agerade Hans Jelf 
och SM-amiral var Erik Dahlman Hel 
resultatlista finns på FKI:s hemsida.

Per Gedin

riktigt revanschsugen efter torsdagens ha-
veri och lyckades ta en fin andraplats efter 
suveräne Joel Jelf. I D-klassen fanns två 
helt nykonstruerade segelkanoter. Seg-
lade gjorde konstruktören Kalle Jonasson 
(GKF) och Rolf Mattsson (GKF) men de 
hade lite svårt att hänga med Peter Lind-
berg (MKS) och David Olivegren (GKF). 

Under fredagens sista seglats fick de 
tävlande bekänna färg då ett regnoväder 
strök förbi med hårda vindstötar i byarna. 
Några B-lådor kantrade men helt obegrip-
ligt snabbt fick de kanoterna på rätt köl 
igen och seglade vidare. I A-kanotklassen 
var Viktor Lund (HSS) nästan helt oslag-
bar, vann samtliga seglingar utom en där 
Hanna Sallin (GKF) lyckades komma 
före. I samma klass gjorde yngste deltaga-
ren Erik Forsman (GKF) en jättefin insats.

Lördagen bjöd på mer lättvindssegling 
och alla planerade seglingar kunde inte ge-
nomföras. I E-klassen var det länge jämt 
mellan Petter Gustavsson och Torsten Sör-
vik i toppen och våra egna seglare Bengt 
Andersson och Lennart Granat hade svårt 

SM-rapport  (forts.)

Resultat vid SM i segelkanot och UBB-jolle 2012 (utdrag)

Klass A Klass B Klass D Klass E Klass Mii

Lund, HSS Jelf, FKI Lindberg, MKS Gustavsson, GKS Södergren, UBB

Sallin, GKF Dahlström, SSS Olivegren, GKF Sörvik, GFK Rohdén, UBB

Forsman, GKF Hagberg, GKF Jonasson, GKF Högström, ÅBS Rhodin, UBB

7. Seybolt, FKI 4. Andersson, 
FKI

10. Forsberg, 
FKI

5. Granat, FKI
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Höstdagen 20 oktober

Startar kl 9:00 för paddlare och övriga och kl 10:00 för 
seglare. Medtag oömma kläder. Fika finns från kl. 8.30. 
Arbetslistor och material ska finnas. För er som är med i 
speciella arbetsgrupper gäller de uppgifter som ni sinse-
mellan kommit överens om. Under höstdagen avslöjas 
även vinterns passerkoder och inloggningsuppgifter för 
hemsidan!
Utebliven närvaro
Samtliga aktiva, dvs. de som nyttjar föreningens lokaler 
och kanoter, har att närvara vid arbetsdagen. Frånvaro 
kostar 300 kr. 
Höstens arbetsgrupper:
Arbetsledare: Christian Poignant. Samordnare segel-
kanoter: Per Gedin och Erik Dahlman. Arbetsledare 
för huset ute, huset inne, trädgård, utemöbler, bygg & 
ramp, motorbåten resp lånekajaker ej klara vid FKI-
Nytts pressläggning. 

hetskurs under några lediga timmar i 
simhallen. Alla ledare går kurs i hjärt- 
och lungräddning en gång om året. 

Ett föredrag lockade så många med-
lemmar att klubbstugan inte räckte till.

 Föreningars aktivitet är en växelver-
kan mellan styrelsens initiativ och med-
lemmarnas gensvar och uppslutning. 

Men jag har ett intryck av att Kalmar 
Kanotklubb skiljer sig i ett viktigt avse-
ende från FKI. Det finns fler intresserade 
ledare, som gärna håller i prova-på-padd-
ling och utfärder. Styrelsen har fullt upp 
med att sköta klubben och dess anlägg-
ning. Jag tror att det är en grupp ledare, 
som kan pröva om inte fler medlemmar 
vill vara med. Frågan kan vara värd att 
diskuteras på nästa möte i FKI.

Ulf Wickbom

Rykten i riggen
• Femknopsskylten i kanalen har skrub-
bats av Mats L. Nu kan motormarodö-
rerna inte skylla på okunskap.
• Tussi Lovén har upptäckt skadade låne-
kajaker. Det är obligatoriskt att anmäla 
skador till paddelkanotjouren!
• Niklas Hansson riggade i juli råttfällor 
på Måsholmen. Minst två gnagare har fått 
sätta livet till.
• En skara polska paddlare gick i land på 
Måsholmen i somras. Hamnmästare Erik 
Dahlman lämnade tillfälligt tälttillstånd.
• Djurgårdsloppet, FKI:s bidrag till 
Stockholmscupen, gick av stapeln i maj 
med fem klubbpaddlare.
• Kappseglaren och fd FKI-ordföranden 
Thomas Olofsson har avlidit, 74 år gam-
mal. Tack för goda turer.
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Ordförande: Susanne Sjöholm
susanne.sjoholm@comhem.se
0708-402150, Rörstrandsgatan 
14, 113 40 Stockholm

Sekreterare: Per Gedin
per.gedin@orthocenter.se
08-7605911, Gryningsvägen 29, 
163 51 Spånga

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 
070-324 22 91, Valhallavägen 153 
2tr*, 115 31 Stockholm 

Suppleant: Tussi Lovén 
tussiloven@gmail.com  

08-33 25 98, 070-544 17 98 
Torsgatan 76, 113 37 Stockholm 

Sektionsledare Paddling– 
Långfärd: Alf Glückman
alf.gluckman@moncura.se
08-24 91 06, Bergsgatan 17  
112 28 Stockholm

Sektionsledare Paddling–
Motion:
Tussi Lovén, Tomas Färndahl 
farndahl@hotmail.com  
Larsmässg. 6, 129 44 Hägersten
0708-843040, 08-4054639 
och Fredrik Hesselman  
fredrik_hesselman@yahoo.se  
Ängskärsgatan 6   
115 29 Stockholm  
0732-808432 

Sektionsledare Segling:  
vakant

Kontaktpersoner och avgifter

Avgifter 2013. Betala senast 30 april. 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 30 april ska även betala en förseningsavgift på 50 kr.
•  Medlem som ej betalat föregående års avgifter anses ha utträtt ur föreningen.
•  Avgift för varje utebliven arbetsplikt (vårdag, höstdag och tillsynspass) är 300 kr. Gäller 

alla aktiva, även pensionärer och (utan tillsynspass) juniorer . Gäller oavsett orsak.

Föreningen för Kanotidrott 
Måsholmen, Stockholm  
tel. 08-661 34 03 
www.fki.se, Facebook: FKI

FKI-Nytt 
Lena Bejerot och Andreas Hedfors
Skicka in texter och bilder till
lena.bejerot@sr.se

Revisorer: Bengt Andersson, bengt.
andersson@systecon.se, 08-645 
15 87 och Bengt Dyhme,  bengt.
dyme@telia.com, 08-716 28 83

Revisorsuppl: Göran Hindemark, 
070-377 66 79 och Leif Lundgren 

Arkivarie: Bengt Andersson

Festkommitté: Fredrik Hesselman, 
fredrik_hesselman@yahoo.se, 
0732-808 432, Gunilla Tivelius och 
Agneta Ivstam, agneta@ivstam.se, 
073-991 08 93

Redaktör FKI-nytt: Lena Bejerot, 
lena.bejerot@sr.se, 0702-096 014

Paddelkanotjour: Tussi Lovén, 
Fredrik Hesselman

Valberedning: Bengt Andersson, 
Ditte Hedrenius 

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

OBS!

Styrelse Funktionärer
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