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Ordföranden har ordet

Du glömmer väl inte...
att göra en notering i pärmen när du 

paddlat!

Jag känner i skrivandets stund en 
stor  längtan till våren, men därute råder 
fortfarande februari och en bitande kyla, 
när jag cyklar fram och tillbaka till job-
bet.  I fantasin drömmer jag om ljumma, 
ljusa vårkvällar, när jag kämpar mig fram 
mellan isfläckarna på cykelbanan i full 
vintermundering. 

Men jag ska inte klaga! Jag har fått upp-
leva en del ”varma” äventyr även denna 
vinter, då jag tillbringade en hel månad i 
Costa Ricas ångande djungel. Där fick jag 
möjlighet att paddla omkring bland kro-
kodiler, vrålapor och fåglar, som jag tidi-
gare bara sett i fågelböcker. Jag fick även 
uppleva ett sorts Tarzan-liv, när jag kasta-
de mig ut över trädtopparna i en sorts sele.

”Borta bra, men hemma bäst” är ett 
gammalt säkert ordspråk. Nu ser jag fram 

mot en ny paddelsäsong och ingenting 
slår Stockholm med dess unika miljö.

Efter snart fyra år som ordförande kän-
ner jag att det nu är dags att lämna över 
arbetet till nya krafter. Det har för mig va-
rit en rolig och lärorik tid. Jag känner mig 
stolt över det förtroende som getts mig av 
styrelse och medlemmar att som er första 
kvinnliga ordförande få verka i denna an-
rika förening och arbeta på denna ansvars-
fyllda post.

Tack alla  medlemmar för trevliga år 
tillsammans och tack styrelsen för ert en-
gagemang och er positiva energi! Jag kom-
mer inte att försvinna helt från verksam-
heten  utan vill gärna leda några kortare 
kajakturer även kommande säsong.

            Susanne

Vill du bli vår klubb-bas?
Valberedningen riktar ett varmt tack till 
Susanne Sjöholm för stordåd under hen-
nes år som ordförande. 

Nu söker FKI en ny valkyria eller rors-
man. Skicka in förslag omgående, inför 
årsmötet i maj, till: bengt.andersson@
systecon.se och ditte.hedrenius@ownit.nuEt
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Kom ihåg att:
* skriva in dig i pärmen varje gång du 
paddlar!

* anmäla trasig utrustning eller skador 
till Erik, Tussi eller Fredrik!

* genomföra ditt tillsynspass - varför 
inte med en god vän?
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Bokslut för 2012

Nya kanotidrottare - varmt välkomna!
Emma Bergström, Magnus Eriksson, Metta Wiese, Magda Gad, 
Staffan Lang, Niklas Karlsson samt Lisa Heino.

Intäkter   
Årsavgifter        48 100
Kajakplatser        28 700
Segelkanotplatser        12 900
Skåp          5 500
Inträdesavgifter        46 200
Kompensationsavgifter (pga missad arbetsplikt)    18 500
Övriga inbetalningar      13 000
Summa intäkter                                             172 900

Utgifter
Hus och bryggor, underhåll      69 300
Båtar och inventarier, underhåll och mindre nyanskaffning     8 900
SM-regattan, nettoutgift      18 000
Mat vid arbetsdagar och aktiviteter      13 000
Kontorsmateriel och hemsidan        1 800
FKI-nytt, tryckning      10 600
Utskick, porto         3 400
El, tele, sophämtning       11 000
Bankavgifter          1 600
Förbundsavgifter          8 500
Försäkringar         8 200
Summa utgifter                                             154 300

Ovanligt många nya medlemmar jämfört med tidigare år syns i ökade intäkter. Att 
arrangera SM i kanotsegling lämnade ett minus som dock var mycket väl motiverat. 
Den höga kostnaden för underhåll beror på trasiga elektroniska lås och frysskador 
på vattenledningen vilka var dyra att åtgärda. Inga egentliga nybyggnads- eller 
renoveringsarbeten genomfördes. Den planerade ombyggnaden av köket framflyttas till 
2013. Flera kostnadskrävande renoveringar står alltså på tur.

Styrelsen föreslår till årsmötet att avgifterna hålls oförändrade även för 2014 men 
med förbehållet att kunna ändra detta vid höstmötet om utvecklingen under 2013 
motiverar en höjning.      Skattmästare Lennart
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Vårdagen 13 april

Start kl 9:00 för seglare och kl 10:00 för paddlare 
– detta för att seglarna då hinner tömma huset på 
segelkanoter och underlätta indragningen av kajaker. 
Kom i tid. Det finns fika från kl. 8.30. Det kom-
mer som vanligt att finnas arbetslistor och material 
framme. Kom iförd oömma kläder!
Utebliven närvaro
Som alla vet ska samtliga aktiva, dvs. de som nyttjar 
föreningens lokaler och kanoter, närvara vid arbets-
dagen. Att inte närvara kostar 300 kr.
Arbetsgrupper
På vårdagen görs arbetet tillsammans i våra arbets-
grupper. Det blir roligast så. Arbetsgrupperna har ak-
tivitetslistor som vi följer. Nya medlemmar ansluter 
till grupperna vid genomgången på morgonen.
Årets motto: ännu effektivare och trevligare än förra 
året! Välkomna till vårens höjdardag!
              Hamnmästare Erik
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Ulf försöksvälte i kallvatten

Övning! Några simtag från Måsholmen 
gled jag ur kajaken. Torrdräkten fungerade. 
Vattnets vinterkyla var uthärdlig.

Efarenhet: Muddarna på understället 
stack ut utanför torrdräktens ärmar. De sög 
snabbt åt sig vatten upp till armbågarna. 
Bör undvikas!

Sällskapet Isbrytarna höll övning en 
lördag i november. Viss förvirring utbröt 
bland de övriga paddlarna, när en kajak 
guppade upp och ned., Den som ligger i 
vattnet upplever att alla är obeslutsamma 
och långsamma att genomföra en 
kamraträddning. Kajaken lyftes i för och 
akter, tömdes på vatten och paddlaren 

fick stöd att komma upp i sittbrunnen 
igen. Det hade varit knepigare under 
sådana omständigheter, då ofrivilliga 
kapsejsningar äger rum.

Erfarenhet: ”Räddningsledaren” skall 
med hög röst ge order om vad som ska 
göras och hålla kontakt med personen 
i vattnet. Räddningen påskyndas om 
sällskapet har hållits väl samlat under 
paddlingen. Lösa föremål i sittbrunnen 
sprider sig snabbt över vattenytan vid 
kapsejsning. Pump bör medföras för att 
länsa ut återstående vatten.

Öva! Det ger färdighet och ökar 
säkerhetsmedvetandet!

    Ulf Wickbom
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Nyheter och klubbmarknad
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Teknik och säkerhet på FKI

Fyra torsdagskvällar under säsongen bjuder 
klubben in till samtalsaftnar på temat 
paddelteknik och säkerhet:

* 30 maj
* 13 juni
* 22 augusti
* 5 september

Meddela önskemål om inriktning till Erik 
Johansson senast måndagen samma vecka! 
Kontaktuppgifter finns på sid 11.

Måsholmens marknad - din Kompass i Kanot-Kommersen
Under den här vinjetten hoppas FKI-Nytt förmedla medlemmars önskemål om att 
köpa, sälja, skänka bort - och varför inte få gratis - kanoter, utrustning och dylikt. 
Det är oftast bättre att återanvända - både för miljön, plånboken och affektionsvärdet. 
Publicerar du annonser på flera platser bör annonsen här på Måsholmens Marknad ha 
ett lägre pris. Samtliga transfereringar sker på egen risk. Hör av dig till redaktionen!

Erbjudes

VKV K2 högstbjudande okänd auktion på 
Vårdagen

NRS paddelvantar 300 kr Andreas Hedfors, 
0707-292 492

oanvända, 
neoprene

Önskas

VAd PRIS KONTAKT ÖVRIGT

Har du tur i tjärlek?

Du som ej kan deltaga på årets vår- eller 
höstdag kan göra rätt för dig genom att 
vara med och tjära klubbhuset istället.

Kontakta Tussi (se sid 11).

ditt strå till stacken
* I envars medlemskap ingår ett 
åläggande  att tjänstgöra vid såväl 
Vårdag, Höstdag som ett Tillsynspass 
per år.

* En arbetsdag pågår från cirka kl 9 till 
eftermiddagen.

* Ett tillsynspass pågår några timmar 
och innefattar översyn och arbete 
enligt tillsynspärmen i köket

Onsdagspaddlingar
* det är skojigast att paddla 
tillsammans. I en takt som passar alla 
rör vi oss i våra vackra närvatten

* Håll utkik på hemsidan för datum 
och tider - eller hör av dig till styrelsen 
med förslag!
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Närkontakt av tredje minusgraden

Den här vintern har jag liksom de 
förra två paddlat ofta över Saltsjön. 
Under en knapp månad i februari 
var isen för tjock, annars har det 
gått att ta sig fram.
Ofta när jag inne i stan strosar längs kajer 
och ser vattnets glimmande mot sten och 
fartygsskrov, och bland isflak, tycks det 
oändligt kallt och mörkt. Fy 
för den stackare som har 
att ge sig ut i detta 
element. Om det 
är lite kyligt och 
skumt att gå på 
vinterprome-
nad, hur myck-
et mer ska man 
då inte frysa och 
vara förlorad i 
mörkret om man ger 
sig ut i kajak?

Men när en väl tagit sig ut, 
steg för steg eller medelst cy-kel, krängt 
på sig omständlig utrustning och packat 
kajak, ja då är perspektivet förbytt. Då har 
en tatt sig nära inpå, så nära att det nyss 
övermäktiga inte tycks så stort längre, 
utan naturligt och hanterbart.

(Det beror väl på torrdräkten, säger 
kanske nån, men det tror jag icke enbart. 
Samma sak händer om en naken hoppar 
i kallt vatten. Vips så vänjer sig kroppen.)

Förr lät jag rodret frysa om det ville 
det, inbillade mig att det var spelets reg-
ler. Efter att en gång ha paddlat med ett så 
snedfruset styrdon att de 1 700 meterna 
över sundet förvandlades till en halvcirkel 
på uppåt det dubbla tröttnade jag. Dess-
utom är det extra farligt att inte kunna 
styra ordentligt när det är isflak i vattnet, 

och viktigare än om sommaren att und-
vika att kapsejsa på grund av svall.

Därmed har jag nu infört en omständ-
lig rutin av att i riktigt god tid innan vin-
terpaddling klä mig och rigga kajaken. 
Min kajak Näptun stoltserar med en rad 
säkerhetsanordningar, som adderats och 
finputsats en efter en. VKV:s räddnings-

pontoner, på utriggararmar, tar  
jag  in  och låter tina. Om 

nödvändigt går jag ut 
med vattenkokaren 

och begjuter frysta 
styrlinor, varpå 
de fettas eller ol-
jas in.

Ett långvarigt 
orosmoment för 

mig har varit... nej 
nu glömmer jag ju all-

deles att skriva om fröjden 
med vinterpaddling. Hur det 

sprakar och frasar lätt och friskt när en 
sprätter fram genom papperstunn is hela 
vägen. Hur ödestjusig solen ligger låg och 
röd vid Kaknästornet och hur svanarna 
ibland vågar ligga kvar när jag passerar. 
Färre andra flytetyg att konkurrera om 
platsen med är det förstås också under den 
mörka säsongen.

Vattnet blir lite tjockt, lite trögflytan-
de, när det är kallt ute. Jag gillar hur det 
liksom iklär en en frostad rustning av tunt 
glas. Då vet man att det kan frysa även 
under den korta stund jag paddlar och... 
ja nu är jag där igen. Får nog erkänna att 
olika skyddskläder och säkerhetstänk upp-
tar en stor del av mitt paddlande, eftersom 
jag tjurskalligt vill kunna paddla både om 
natten och vintern, och utan sällskap.
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Den enda gång jag kapsejsat, i november, 
hade jag samma morgon av en slump för 
första gången upptäckt och filat bort isen 
från utriggararmarna och röret de ska 
stickas in i precis innan. (Hade jag inte 
gjort det hade det inte blivit lätt att ta sig 
upp i den grovsjö som rådde.) Risken för 
nedisning har spökat för mig, varför jag 
nu har en vässad träspatel som bör kunna 
avisa nödvändiga ytor även från vattnet.

Det kanske största bryderiet har varit 
mina kalla fingrar, som kan vitna allde-
les oförskyllt även när det är plusgrader. 
Kapillärernas motståndskraft har avsevärt 
sänkts under dessa säsongers dagliga ned-
frysning där frosten och vätan suger livet 
ur fingrarna. Säkert har jag experiemente-
rat med ett tiotal olika handskar. Dels ska 
det fungera i de 99 procent av fallen då 
jag inte välter. Dels ska det finnas en lös-
ning för den händelse olyckan är framme. 
Dessutom har jag ovanan att doppa pad-
deln och halva handen i vattnet ideligen, 
och särskilt om det är sjö.

Ett dunkelt hot är förekomsten av 
tjocka isflak strax under vattenytan. Så-
dana kan en i teorin paddla långt upp på 
utan att märka dem förrän det är försent 
och kajaken står på kölen - och kantrar. 
Jag vet inget skydd mot detta, särskilt om 
det är mörkt, men sådana förrädiska un-
dervattenssjok tycks sällsynta.

Dräkten då? Mås-
te det vara dyr och svettig 
torrdräkt, eller kan man köra 
med ylletröja och träningsove-
rall? Självklart går det 
senare bra, så 
g ö r 

till ex-

empel klubbens granne, kajakspecialisten 
Fischer. Då bör en dock hålla sig invid 
strand, icke paddla ensam och/eller träna 
kapsejsning litet grann ibland.

Idel bistra förmaningar och kalvinis-
tiska förberedelser - var är njutningen och 
lättjan i vinterpaddlingen? Nja, kanske 
förlänas vi glädjen av ett vänskapligare 
förhållande till kylan och mörkret, tack 
vare närheten som ytläget och isstänken 
ger. Det känns sunt att ha en respektfylld 
relation till moder Natur. Och så blir de 
rytmiska tagen, det vilsamma balanseran-
det, spejandet efter fartyg och vågor minst 
lika meditativt som sommartid.

 Text och foto: Andreas Hedfors
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”Jag hoppas på fler tjejer i styrelsen”

I vår avgår FKI:s ordförande Susanne 
Sjöholm efter fyra intensiva år som 
klubbens första kvinnliga ledare. 
FKI-Nytt ringde förstås upp.
FKI-Nytt: Tack för ditt engagemang Susanne! 
Hur känns det att lämna?
Susanne: Det är blandade känslor. Det har 
varit väldigt roligt att 
vara ordförande. Det 
är kanske det finaste 
med FKI, att man 
möter människor 
som man kanske inte 
i vanliga fall träffar. 
Människor från alla 
samhällsklasser, med 
gemensamt intresse 
för paddling eller 
segelkanot. Unga 
och gamla. Jag har fått några nya vänner, i 
olika åldrar och  jag har upplevt väldigt fint 
gensvar från medlemmar.

Det som varit jobbigast som jag kanske 
inte tänkte på när jag tackade ja, det var 
att kombinera min hög ambitionsnivå med 
vardagen och min enskilda firma. De första 
åren paddlade jag mycket men sedan fick 
jag en skada och har inte tillbringat lika 
mycket tid på klubben. Jag sörjer det, det 
var den finaste tiden, de första åren, när jag 
paddlade flera gånger i veckan och under 
håltimmar mitt på dagarna. 

Så de sista åren har FKI också blivit 
lite av ett dåligt samvete. Jag önskar 
verkligen att någon som har stor kraft 
kan bli ordförande, för det tar tid och 
det är jättemycket saker som behöver 
göras. Utmaningen med FKI är att vi är få 
kärnmedlemmar som är beredda att lägga 

fritid på att ta hand om FKI och driva olika 
verksamheter. Jag hade en ambition med 
mycket mera långpaddling, tjejpaddling och 
kanske för äldre.

För det går inte för några enskilda att 
driva allting, man bränner ut sig och vi 
måste vara flera som engagerar oss. Det har 

varit en frustration.
Vad är du mest stolt över?
Vi tog tag i bastun på en 
gång. När jag började 
var det risk att den idén 
skulle läggas ned, men 
några av oss bestämde 
att vi genomdriver det 
med kompetens utifrån. 
Bastuprojektet hade 

hållit på i tio år! Det var 
väldigt kul att den blev klar.

Har det funnits principfrågor som styrelsen haft 
delade meningar om?
Nej, jag tycker vi lyckats bra att dra åt 
samma håll. Köket har dragit ut på tiden, 
min det är beslutat och min förhoppning är 
att det ska färdigställas och bli fint. Det ska 
göras i tidsenlig anda också har vi sagt, med 
stil och charm.
Vill du berätta något mer?
Det är att jag är den första kvinnliga 
ordföranden i klubben. Det var väldigt roligt 
när jag tog över efter alla år, och jag hoppas 
att det kommer fler tjejer i styrelsen. Jag tror 
att det behövs både män och kvinnor, gamla 
och unga, så att vi ser till allas intressen 
och tar vara på allas kompetens. Det är 
viktigt att vi har tolerans för varandra och 
att alla grupper känner sig lika viktiga och 
välkomna.                Andreas Hedfors

Alla är lika välkomna till holmen, betonar 
Susanne. Foto: privat
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Kultur i kanot

Vårens boktips. Publicisten, 
kajakentusiasten och FKI-
Nyttmedarbetaren Ulf Wickbom har 
läst en finstämd kajakbok.
I nätbokhandeln Amazon brukar jag då 
och då leta böcker under sökordet ”kayak”. 
De flesta handlar om paddling som sport 
eller friluftsliv. Men Roger Rosenblatts 
lilla bok Kayak Morning gör 
levnadskonst av en enda morgons 
paddeltur i hemmavattnen. 
Boken är en hyllning till den 
lilla båten, den korta sjöresan 
och de små detaljerna. Han 
håller sig till kanalerna vid Long 
Island utanför New York. Atlanten 
och de andra världshaven finns utanför. 
Kanalen duger som hans ocean. 

Han är förtjust redan i ordet k-a-j-a-k. 
Det kan läsas 
framlänges och 
baklänges, precis 
som kajaken 
ser likadan ut i 
fören och aktern. 
Han tycker om 
känslan att luta 
sig mot paddeln 
för att få stöd i vattnet.

”Ensam i bräcklig farkost”, som Erik 
Gustaf Gejjer formulerade saken, hittar 

Rosenblatt ett meditativt tillstånd för att 
bearbeta ett dödsfall i familjen. 

”När jag i morse satte mig i kajaken, 
visste jag, att jag skulle ingenstans, 

precis som jag har varit 
ingenstans under de sista 

två och ett halv åren. 
Men kärleken till 
min dotter gör detta 

ingenstans kan bli ett 
någonstans. Denna 

morgon, på detta lilla 
vatten, rör jag mig framåt, 

även om jag färdas i en cirkel”, 
skriver han.
Den paddlande läsaren känner 

igen hans myller av minnesbilder och 
plötsliga associationer. På samma sätt 

gungas också andras tankar i svallvågorna 
vid Blockhusudden 
eller i den förrädiska 
dyningen i 
Ryssviken.

Kayak Morning 
är några sidor 
levnadskonst. Vi 
paddlar inte bara 
för att hålla balans 

på vattenytan utan också för att hitta en 
jämvikt i tillvaron.

        Ulf Wickbom

* Vad:  en bok
* Titel:   Kayak Morning: Reflections   

  on Love, Grief and Small Boats
* Författare:  Roger Rosenblatt
* Utgiven:  januari 2012
* Cirkapris:  85 kr
* Antal sidor:  160
* Språk:   Engelska

* På svenska:  nej

Vill du också recensera för FKI-Nytt?
Kolla en kajakfilm, kläm en segelkanotbok, spana in ett arkiv, 
inventera ett fotoalbum - och hör av dig till redaktionen! Varför 
inte till och med berätta för förlaget att du ska recensera, så får du  
kanske alstret gratis!
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Kallelse årsmöte - 13 maj kl 19

OBS!

Alla medlemmar välkomnas till årsmöte måndag 13 maj kl. 19.00 på Måsholmen. Motioner 
är välkomna fram till 15 april. I 103 år har Föreningen för Kanot-Idrott verkat, och hela tiden 
beroende av ideella resurser. Motionera, kom och påverka och engagera dig!  
 
 §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, festkom 
  mitté, 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.
 §17. Övriga frågor.
 §18. Mötet avslutas.

Självklart finns det lite förskaffning (förmodligen varmkorv) för dem som är intresserade. 
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Ordförande: Susanne Sjöholm
susanne.sjoholm@comhem.se
0708-402 150, 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@sealedair.com
0708-109066 
Ruddammsvägen 29 
114 21 Stockholm 

Materialförvaltare:   
Erik Johansson  
erik.hemmaro@gmail.com 
0703-242 291, Valhallavägen 153 
2tr*, 115 31 Stockholm 

Suppleant: Tussi Lovén 
tussiloven@gmail.com  

08-33 25 98, 0705-441 798 
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
0708-843 040, 08-405 46 39 
och Fredrik Hesselman  
fredrik_hesselman@yahoo.se  
Ängskärsgatan 6   
115 29 Stockholm  
0732-808 432 

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 1 100 kr 1 100 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 Kanot-Idrott 
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
andreas@hedfors.info

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, 
0703-776 679 och Leif Lundgren 

Arkivarie: Bengt Andersson

Festkommitté: Fredrik Hesselman, 
fredrik_hesselman@yahoo.se, 
0732-808 432, Gunilla Tivelius och 
Agneta Ivstam, agneta@ivstam.se, 
0739-910 893

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, 0707-368 601,   
christian@poignant.se

OBS!

Styrelse Funktionärer

13-1g.indd   11 2013-03-12   16:35



Kalendarium
 2013

A
pril 

Lör 13 
VÅ

Rd
AG

EN
. Kl 9-16.

M
aj 

M
ån 13 

Å
RSM

Ö
TE kl 19

 
O

ns 29  
d

jurgårdsloppet i   
 

 
 

Stockholm
scupen 

Juni 
H

elgen 15-16  
Kajakdagarna

Augusti/
Septem

ber 
H

elgen 31-1 
FKI-regattan 

O
ktober 

Sön 6 
FKI H

ornet
  

Tors 17  
H

Ö
STM

Ö
TE kl 19

 
Lörd 19  

H
Ö

STd
AG

EN

Föreningen för Kanot-Idrott
c/o kassör Lennart G

ranat
Vitfåravägen 48, 184 61 Å
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H
åll dig även uppdaterad - och skriv 

själv - på w
w

w
.fki.se och på Facebook!

Fotografera med FKI-Nytt!

* Skicka in foton m
ed bildtext till 

redaktionen

* Vi publicerar bilderna i FKI-nytt och 

på webben

* Vinnarna får ett hem
ligt pris på 

Höstdagen

NYHET!
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