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”Dags då att smörja dragkedjan” 
Erik Johansson drar på sig klubbens ledartorrdräkt

 
NY!
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Ordföranden har ordet

Hej på er! 
Erik Johansson heter jag och vid vå-

rens årstämma i föreningen hade jag 
nöjet att få ert förtroende som ny ordfö-
rande för FKI. Tack, det hoppas jag kun-
na förvalta på bästa sätt tillsammans med 
den övriga styrelsen. Arbete som detta är 
ett lagarbete och det här känns som ett 
riktigt bra gäng. Tack också Susanne för 
dina år vid rodret. Du inspirerar och det 
lär du fortsätta med. 

Hela livet har jag tillbringat myck-
et av min fritid vid vatten. Om som-
rarna på alla sätt i skärgården, vintertid 
skrinnandes över klingande salsgolv och 
kras. Det är det där med vara ute, i gott 
sällskap eller kontemplativ ensamhet. 
Att dra lungorna fulla, känna pulsen 
öka och få njuta av omgivningen. Det 
är då jag är som lyckligast och där jag 
hämtar kraften i vardagen. En ynnest 
att ta vara på. 

Måsholmen och vad den ger möj-

lighet till i detta perspektiv, har för mig 
varit centralt under de senaste åren. Att 
året om, så länge isen inte ligger för tjock, 
kunna glida ett varv runt Djurgården el-
ler bara ta en vända i kanalen i gryningen 
innan jobbet är något jag vill vårda och 
värna. Det är mitt sätt att möta dagen 
härute, min väg till välbefinnande.

För det är en fantastisk och unik 
verksamhet vi har på Måsholmen och 
det känns som att aktiviteten ökar. Vi 
ser nya medlemmar komma till oss, de 
tidigare troget stanna, aktiviteter efter-
frågas och idéer frodas såväl på hemsi-
dan som på vår sida på Facebook. Vid 
de kurstillfällen vi höll, framför allt på 
försommaren, var intresset gott och och 
stämningen hög. 

Styrelsen kommer under vintern att 
fundera över hur vi på bästa sätt kan ta 
vara på allt detta och försöka kanalisera 
den vilja till aktivitet vi ser. Men, som 
alltid, styrelsen må ha ansvaret för för-
eningen och dess förvaltning. Aktivi-
terna däremot kan vi gärna initiera och 
skapa förutsättningarna för men svårli-
gen ensamma genomföra över tiden om 
vi inte ser ditt engagemang som aktiv 
medlem liksom din vilja att bidra där 
du kan. 

Vi välkomnar på alla sätt dina tankar 
och önskar ta del av dem så hör gärna av 
dig. Det är tillsammans vi kan göra det 
bra ännu bättre. Det vill vi bidra till, vill 
du?

Dags då att smörja dragkedjan i torr-
dräkten, det är en härlig säsong som börjar 
nu.

Välkomna ut!
Erik JohanssonEt
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Smått och gott 

Nya medlemmar sen 
sist - varmt välkomna!
Magnus Oldenburg, Sven Sievers, 
Sakari Paananen, Ulrika Jahn, 
Yvonne Hed, Dag Müller, Kim 
Hed, Linda Edstedt, Bo Greitz, 
Filippa Bång, Peter Bång, Robert 
Westlund, David Hendén, Carl 
von Gerber, Claes Lindgren, Ulrika 
Haraldsson, Johannes Karlsson, 
Riitta Stenius, Anita Englund, 
Karolina Pajak, Dick Dernhagen, 
Thereze Torkkeli, Rikard Åström, 
Daniel Sachs och Paul Wilund.

Tjärad holme är dubbel holme
Ett gäng ansvarstagande entusiaster reste 
den 27 april byggnadsställningar och kle-
tade nogsamt in klubbhuset i prima tjära. 
Bravo Mats, Emelie, Magnus, Thomas, 
Sakari, Sara, Tussi, Fred och Eva. 
Fint Djurgårdslopp i maj
Den 29 maj rundade 26 idoga paddlare 
Djurgården i full fart. En tydlig tendens är 
att alltfler kör surfski vilket passar väl denna 
sträcka. Albert Petersson från Brunnsviken 
skar först i mål på 42.16. I damklassen tri-
umferade Sofia Bågenhammar, Stockholms 
Kajakklubb, på 52.43. Ett flertal paddlare 
från FKI deltog med stor heder i denna vår 
egen anrika tävling. 
VM-guld till FKI som vanligt
Hon är tillbaka efter ryggoperationen. 
Efter en tuff spurt kunde FKI:s järnlady 
Tussi Lovén säkra ännu ett VM-guld i 
Danmark den 18 september, i damklas-
sen 65-69 år. 
Tack Susanne och Per 
Årsmötet 2013 avtackade varmt avgående 
styrelsemedlemmarna Susanne Sjöholm 
och Per Gedin för förtjänstfulla insatser. 

Indirekta segrar i Stockholmscupen 
Nyss stod det klart att FKI-medlemmarna 
Linda Edstedt samt Jens Bond vann sina 
respektive klasser i cupen som omfattar 
17 deltävlingar. De båda tävlade dock 
primärt för SKK.
Dysfunktion i det heta våta
Tajmern i bastun på Måsholmen tycks 
vara en evighetsmaskin som inte stänger 
av aggregatet. Se upp med detta och stäng 
helst av manuellt efter tvagningen!
Mer kaputta saker - som nu reparerats
I augusti pajade kodlåset till grinden. 
Frontpanelen var lös och alla lampor lyste 
ilsket. Mats Leksell löste biffen. Sen sprang 
vattenledningarna läck. Även detta är nu - 
efter kort flödesavstängning - åtgärdat.
Få vill paddla i grupp
Tur- och motionspaddlingen som tidigare 
Alf Glückman och Susanne Sjöholm ledde 
har på senare år inte rönt intresse. Styrel-
sen lovar utreda hur gemensam paddling 
kan läggas upp framgent.
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Höstdagen / Flaggtest

En höjdardag på FKI!
Full aktivitet blir det på lördag den 19:e 

oktober då alla medlemmar hälsas väl-
komna till höstdagen.
Ny tid - samma för alla
Frukost 08.30 och start 09.00. På Höst-
dagen ägnar vi oss huvudsakligen åt att 
städa och ”vinterställa” Måsholmen, dra 
in kanoter och lyfta bryggor etc. Det 
kommer att serveras lunch och bra vä-
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Bekräftelsen kom oväntat fort. 
Jag hade köpt en pinne med flagga, 

som barn brukar ha på cykeln. 
Jag satte ner den i det lediga 
hålet för roder på kajaken. Den 
brandgula flaggan va-
jade en dryg me-
ter ovanför vattnet.

Jag kände mig en aning 
töntig. Syns man bättre med en li-
ten pinne och en plastbit i tippen?

Vid Roddarklubben ropade 
en kvinna från stranden, att pin-
nen var fantastisk. Ute i skärgården hade 
hon ofta haft svårt att urskilja kajaker 

bland vågorna.
Vid Gröna Lund drog en av RIB-bå-

tarna ner farten. Skepparen ro-
pade och tackade för pin-

nen och flaggan.
Jovisst, skärgårdsbor och 

RIB-förare har ansvar för att 
se allt på sjön, men jag ger 
dem hellre lite hjälp än ökar 
risken att bli påkörd.

Fast nu säger mer er-
farna paddlare, att pinnen kan göra det 
svårare att få en kapsejsad kajak på rät köl. 
Aldrig får man vara riktigt glad.

Ulf Wickbom

Fånigt men funktionellt med fana

der är beställt. Vi siktar på att bli färdiga 
under tidig eftermiddag. 
Behöver något rustas upp?
En viktig del är att inventera reparations-
behoven inför Vårdagen. 
 Inte seglat förr? Nyhet! 
På höstdagen finns möjlighet att segla 
föreningens B-kanot under förmiddagen 
innan den dras in.

Vi ses den 19 okt!
Styrelsen gm Erik Dahlman

FKI-Nytt 
TESTAR
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Höstrapport från sekreteraren

FKI-Nytts reporter Ulf Wickbom 
har återvänt till klubbstyret. Här 
presenterar han  några nya och 
gamla styrelsemedlemmar.
FKI:s nya ordförande, Erik Johansson, 
rivstartade med en serie kurser på 
Måsholmen. Vid fyra tillfällen lärde 
han ut i paddlingsteknik och säkerhet.

Det blev bra uppslutning av 
medlemmar vid de två utbildningarna 
på försommaren, glesare på andra sidan 
semestrar och sommarlov. Erik är också 
aktiv som instruktör på en kajakanläggning 
på Värmdö.

Själv är jag tillbaka i styrelsen som 
sekreterare efter några år i Kalmar. 

Mitt bidrag till aktiviteten i klubben är 
det ”amorfa, ledarlösa, oorganiserade och 
allmänt anarkistiska sällskapet Isbrytarna”. 
Isbrytarna brukar i starkt växlande antal 
paddla på lördagsmornarna. Vi informerar 
ofta på hemsidans forum, i hopp om att 
locka fler att paddla ända in i nyisen på 
Djurgårdsbrunnsviken. (Du får gärna ha 
torrdräkt.)

Lennart Granat är klubbens kassör, 
seglar E-kanot och håller reda på 
klubbens ekonomi (som är stabil) och på 
medlemsmatrikeln. Du kan fråga honom 
om nästan vad som helst på Höstdagen. 

Då har han hjälp av webmaster Christian 
Poignant, den allsmäktige fördelaren av 
kajak- och kanotplatser och skåp.

Erik Dahlman är hamnmästaren som 
leder arbetet på höstdagen. Det mesta 
går av sig självt genom uppdelningen 
av medlemmarna i olika arbetsgrupper. 
Men Erik är alltid redo att rycka in, 
som när grinden krånglade på grund av 
åskväder i somras. Det tog inte lång tid 
förrän Erik kom cyklande med nyckeln 
och fixade det hela.

”Mannen på taket” heter Fred 
Gronenberg. Det är han som oftast 
ses på en byggnadsställning med pensel 
i hand. Han vårdar vårt gamla klubbhus 
med stor känsla för dess skönhet. Fred 
tituleras materialförvaltare i FKI:s styrelse 
och ansvarar också för mer praktiska saker 
som vatten och el.

Tussi Lovén är suppleant i styrelsen, 
när hon inte är ute i världen och paddlar 
veteran-VM. På hemmabryggan är hon ett 
vakande öga med många synpunkter på 
vad som behöver göras på arbetsdagarna 
och resten av året.

Ta gärna kontakt med styrelsen om du 
har förslag, synpunkter eller lust att göra 
en egen insats!

     Ulf Wickbom

NYH
ET!

NYHET!

NYHET!

Trolsk gryning utanför Måsholmen, 11 september kl 05.55. 
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Surfpaddling - ”jisses vad kul”

Linda Sandgren tog i juli 
jungfruturen med FKI:s första 
surfski, en Epic V8. Här är hennes 
utvärdering av den för henne nya 
kajaktypen under en tur i kanalen.
Jag upplevde det som att det gick trögare än 
att paddla Coastfightern e l l e r 
Coastrunnern. Kändes 
som att det var mycket 
kajak att trycka fram 
genom vattnet. 
Fantastiskt att surfa
Att möta 
vågor från båtar var 
inga problem, man studsade lite 
mer än med de andra kajakerna. 
Att fånga vågor bakifrån.... Jisses 
vad kul det var! Det kom en rätt 
stor båt efter roddklubben.Helt 
sjukt vad man surfar! Det blir en galen 
fartkänsla och jag var tvungen att ”kliva” 
av efter ett tag för att jag undrade lite hur 
man gjorde för att ta sig av. Det här måste 
ni bara testa!
Hyfsat stabilt 
Det var lite trixigt att gå i och ur, men 
det vänjer man sig nog vid. Annars är den 
väldigt stabil. Jag provade att tippa när 
jag var tillbaka vid bryggan och du måste 
luta ganska ordentligt för att slå runt och 
det finns ganska bra mån att räta upp på. 
Men jag misstänker att det kan vara en 
annan sak att slå runt om man ligger på 
en våg och skär snett med paddeln eller 
så. Att ta sig upp i den var inte heller sär-
skilt svårt. Jag skulle säga att det är snäp-
pet enklare än Coastline eftersom man 
inte behöver komma upp lika långt för 
att ta sig ”över sargen”. 

Nödvändiga modifieringar
Man behöver korta av paddeln en bit. Jag 
provade både 2 och 3 steg kortare inställ-
ning än vad jag brukar köra med på de 
vanliga kajakerna. Tror att jag kommer 
köra på 2 steg kortare. Man blir 

ju lite blöt, det måste man 
vara beredd på. Vågor stän-

ker mycket lättare in. 
Ett utmärkt tillskott till 

lånefarkosterna 
Tror detta är en alldeles 
utmärkt nybörjarsur-
fis för oss och ett ut-
märkt komplement till 

vårt låneutbud. Istället för att bli irriterad 
på båtar och deras svallvågor så paddlade 
man nu och bara väntade på att det skulle 
komma en till!            Linda Sandgren

FKI-Nytt 

TESTAR
 mer

FKI-regattan 31/8. Låne-B-kanoten regerar.
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Funktionärer 

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 

Styrelse 

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

Sekreterare: Ulf Wickbom, ulf@
wickbom.se, 0705-460 774, 
Sandhamnsgatan 57A, 115 28 
Sthlm

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

Hamnmästare: Erik Dahlman
erik.dahlman@sealedair.com
0708-109066, Ruddammsvägen 
29, 114 21 Sthlm 

Materialförvaltare: Fred 
Gronenberg, fredgronenberg@
hotmail.com, 08-651 09 11, 
Erik Dahlbergsgatan 23, 11532 
Sthlm

Kontaktpersoner och avgifter

Avgifter 2014. 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 betalar i 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

OBS!

Arkivarie: Bengt Andersson

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

Redaktion FKI-Nytt: Lena 
Bejerot, lena.bejerot@sr.se, 
0702-096 014, Andreas Hedfors, 
andreas@hedfors.info, 0707-292 
492

Paddelkanotjour: Tussi 
Lovén, Fredrik Hesselman

Valberedning: Ditte 
Hedrenius, ditte.hedrenius@
ownit.nu, Susanne Sjöholm, 
susanne.sjoholm@comhem.se

Webbredaktör: Christian 
Poignant, 0707-368 601,   
christian@poignant.se

Suppleant: Tussi Lovén 
tussiloven@gmail.com  
08-33 25 98, 0705-441 798 
Torsgatan 76, 113 37 Sthlm 

Sektionsledare Paddling: 
styrelseposten tar paus

Sektionsledare 
Segling: Niclas 
Westling, niclas@
sailbetter.com
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