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Ja så är det, meteorologiskt sett i allafall. 
Inga minusgrader under de sista sju dyg-
nen i februari och våren är ett faktum. 
Har därtill fått dra på mig torrdräkten tre 
av dessa dagar och efter en handledsskada 
i november känns det än skönare att åter 
vara på vattnet igen. En liten skara tapp-
ra vinterpaddlare har hållit ställningarna 
runt Måsholmens vatten denna padd-
lingsmässiga ynnest som den gångna vin-
tern varit. Det är det där med att längta, 
att längta ut.

Det känns som att vi har en riktigt bra 
säsong på gång. Med tidigare säsongers er-
farenheter och inte minst den senaste, har 
styrelsen under vintern vid ett par tillfällen 
träffats utöver de vanliga styrelsemötena 
för att koka ner vad vi vill med FKI och 
föreningens framtid. En lördag i december 
vek vi för diskussioner kring allt från vad 
vi högst personli-
gen vill med våra 
medlemskap, var-
för vi engagerar 
oss i styrelsear-
betet till visioner 
om var vi vill se 
FKI i en framtid. 

Mycket bra 
diskussioner som 
gynnar det löpande styrelsearbetet men 
som kanske framför allt givit oss en tyd-
ligare, gemensam målbild för vad vi vill 
med vårt engagemang. 

Därtill har en hel del tid ägnats åt att 
uppdatera föreningens dokumentation 
liksom regler och beskrivningar. Det blir 
så mycket lättare om alla drar åt samma 
håll och om alla vet vad som gäller.

Ordföranden har ordet

Så vad är nu på gång då? Ja, det vik-
tigaste är att vi gärna ser mer aktivitet på 
Måsholmen. Från den onsdagen 14:e maj 
och juni ut kommer vi samtliga onsdags-
kvällar att hålla gemensamma aktiviteter 
på Måsholmen för de som är intresserade. 
Det kommer att bli gemensam paddling, 
teknikträning, prova-på kvällar och kan-
ske just det du tycker skulle vara kul. Hör 
gärna av er med förslag. Final för de akti-
viteterna blir den 25:e juni då vi ordnar 
sommarfest på ön. Och för en bra fest 
behövs ett nytt kök. Det är vårt absoluta 
mål att det ska stå klart till midsommar. 
Vi får därför redan nu föranstalta om lite 
överseende med tillgängligheten till köket 
under delar av maj. 

På initiativ från segelsektionen innebär 
säsongen ett ökat samarbete med Viking-
arna och när det gäller ordningen kommer 
vi bland annat att styra upp kravet på att 

alla nya medlem-
mar verkligen 
deltar i den obli-
gatoriska intro-
duktionen. Mo-
rötter och piskor, 
vi tror på en rejäl 
knippe moröt-
ter. Håll utkik på 
hemsidan och för 

de som har även på Facebook. Där kom-
mer vi att anslå vad som är på gång.

Det gryr en morgon efter ännu en natt 
då den nya och reparerade belysningen 
spridit ljus över Måsholmen. Det gryr en 
vår efter en vinter full av längtan. Det gryr 
av aktiviteter i ett sällskap fyllt av hopp. 
Välkommen ut, du med!

Erik JohanssonEt
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Våren är här!
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Smått och gott 

Nya medlemmar under vintern - varmt välkomna!
Sandra Lilliehöök, Martin Gombarii samt Christer Eriksson.

Kom och se rollmästare koras
Tvångströjan, Valrossdrag och Handroll 
med sten är några av grenarna i de första 
svenska mästerskapen i Grönlandsroll. Täv-
lingarna hålls vid en utelivsmässa vid Sjö-
historiska den 6-7 juni. Arrangörerna lovar 
även att kanotmaraton skall återupplivas.
Mild vinter - istället lågt vattenstånd
Skridskosäsongen i Isbladsviken var mini-
mal i år. Bara några dagar i slutet av ja-
nuari var Måsholmen ofarbar på grund av 
för tjock is. 
Norsk kanotist krockade med knölval
En eller annan säl utanför Måsholmen är 
inte mycket att skryta med i jämförelse med 

norrmannen Berthold Hinrichs. Hans ka-
jak hamnade ovanpå en knölval som kom 
upp för att andas under sillätandet i mitten 
av januari i Gryllefjord i Nordnorge. 
Fiat lux
Plötsligt en kväll satt de bara där. Två grym-
ma strålkastare över grinden. Tack styrelsen. 
Blekinge är det nya Tjärö
Blekinges paddlarträff Tjäröfestivalen byter 
namn till Blekingefestivalen. Den arrangeras 
liksom 2013 i Järnavik den 29-31 augusti.
Kanotseglare möts i Norrtälje
SM enligt ovan avgörs 2-10 augusti, i både 
eskader och bankappsegling. I september går 
sedan VM, det var tre år sen sist, i USA.

FKI:s ekonomi är tillfredsställande med 
i allmänhet balans mellan intäkter och 
utgifter, meddelar föreningens kassör 
Lennart Granat.

Föreningens resultat för 2013 gav ett 
överskott på 74 300 kr. Det beror på att 

föreningen hade lägre utgifter än vanligt 
för underhåll och reparationer. 
Dessutom sköt föreningen upp planerade, 
kostsamma renoveringar till 2014. Styrel-
sen kommer därför att föreslå att avgifter-
na hålls oförändrade även för 2015.

Kassakistan är stinn - inför kabyssbytet
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Sekreteraren gripen av Säpo

Det blev lite enformigt. Jag talar om padd-
ling på Öland. Man har två alternativ. Sö-
derut och tillbaka. Norrut och tillbaka.
En vacker dag valde jag alternativet norr-
ut. Kajakens stäv pekade mot Långe Erik, 
den ensliga fyren på öns nordligaste udde. 
Där brukade jag vända, eller paddla in i 
den lilla havsfjärden Grankullaviken och 
ringa hem för att bli hämtad. Men denna 
gång fortsatte jag färden förbi de låga skä-
ren vid vikens mynning mot Östersjön.

Bödabukten inom synhåll på styr-
bordssidan. Havet, Baltikum och Mikla-
gård på större avstånd åt ba-
bord. Någonstans i höjd med 
den välkända campingplatsen 
Böda Sand gick jag i land, 
gömde kanoten i ett snår och tog mig hem.

Det blev början på flera somrars pro-
jekt att paddla runt ön i lagom långa dags-
etapper, när vind och väder var gynnsam-
ma. Jag hade inte bråttom.

Snart stod det klart att kajak är enda 
möjliga farkosten på Ölands utsida, om 
man vill ha land inom synhåll. Stranden 
är extremt långgrund många hundra meter 
utifrån de låga och sanka strandängarna.
Jag minns en dag, då jag måste gå långa 
sträckor i vatten upp till anklarna med ka-
noten på släp. Den enda möjligheten att 
orientera sig var att hålla reda på kyrkorna 
som stack upp sina olika torn ovanför trä-
den. Två sälar låg på varsin sten. De ver-

kade ovana vid tvåbenta besökare, men 
bestämde att jag var något slags säl, låg 
kvar och följde mig utan att flytta sig.

Nere på södra halvan av ön blev det 
opraktiskt att landa, lämna kajaken och 
lifta hem. Tält och sovsäck packades ner. 
Mot slutet av en lång dag till havs siktade 
jag Långe Jan, utposten mot söder. Det 
var en märklig upplevelse att stanna upp 
nedanför fyren och vända 180 grader för 
att börja andra delen av resan.

Utanför Solliden blev jag gripen av 
Säpo, eftersom jag ovetandes hade kom-

mit in på kungafamiljens 
avspärrade område. Säpo 

kom blåsande i en stor mo-
torbåt och bad om legitima-

tion. Med viss möda fick jag fram körkortet 
ur en vattentät påse i förliga lastutrymmet. 
Säpo funderade en stund och konstaterade 
att jag nog var turist snarare än terrorist.

Annars hände inte så mycket under 
färden. Det var själva poängen. På sista 
etappen blåste hård pålandsvind mot låga 
stränder. Det var omöjligt att ta sig i land 
på hela dagen. Det mojnade och blev spe-
gelblankt den sista timmen.

Kölen skrapade i strandgruset vid 
Toknäs udde i Byxelkrok. Att komma 
fram är att dö en smula. Det är över.

I sommar börjar jag ett nytt varv. Åt 
andra hållet. Allt blir nytt igen.

Ulf Wickbom
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Ny regatta med vikingar

I syfte att få fler seglare till regattan kom-
mer FKI-Regattan i år att genomföras till-
sammans med Vikingarnas SS. Den går 
under det nya namnet Hunduddsregattan 
och seglas den 30 augusti.

Regattan är öppen för alla, såväl nybör-
jare som vana kappseglare är välkomna. 
Det är tänkt att bli en lättsam och lekfull 
regatta, samtidigt som vi följer kappseg-
lingsregler och håller med väl organiserade 
seglingar.  Vi välkomnar kanotseglare, jolle-
seglare från Vikingarnas samt alla jolle- och 
kanottyper från Ungdomarnas båtbygge.

Vi siktar också på att ordna en avslu-
tande middag på Måsholmen på lördags-
kvällen den 30 augusti. Det vore kul att 
se så många som möjligt av kanotseglarna 
på Måsholmen på detta kör och kanske 
även se en del “pensionerade” IC-seglare 
komma med “lådorna”?

Mer detaljer för Hunduddsregattan 
kommer att annonseras på Måsholmen, via 
e-post samt på FKI:s och VSS hemsidor. 
A-kanoter på VSS
Vikingarna har tillgång till ett antal A-
kanoter som tyvärr inte används så flitigt. 
Om du på FKI har barn i lämplig ålder för 
A-kanot (ca 12-15 år) så hör gärna av dig 
till mig. Till en mycket rimlig kostnad så 
kan vi se till att ditt barn får möjlighet att 
segla A-kanot under säsongen 2014.

Vill du 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!

Onsdagsseglingar
Under våren och hösten kör VSS onsdags-
seglingar, samtidigt som vi har onsdags-
paddlingar. Om du har segelkanot och 
skulle tycka det var kul att komma ut på 
onsdagskvällarna så finns därmed möjlig-
het att ansluta till VSS seglingar, eller om 
flertalet FKI:are intresserar sig så kan jag 
tänka mig att arrangera egna FKI kör på 
onsdagarna. Tveka inte att höra av dig till 
mig om detta låter intressant. Du behöver 
inte vara duktig kappseglare för att delta.
FKI Hornet
Även under “hornet” så kommer vi inbju-
da seglare från Vikingarnas att delta i år. 
Detta för att få en roligare regatta med fler 
deltagare den 28 september.

FKI Hornet är, för de som inte vet, 
vår traditionsrika distanskappsegling med 
jaktstart som går från Måsholmen till Af 
Chapman och tillbaka. Handikapp för-
handlas i förväg så oavsett kanot eller jol-
letyp så kan alla ha en chans att vinna. 
Vackert att sjösätta
Avslutningsvis så skulle jag bara vilja säga 
att det vore jättekul att se så många som 
möjligt av våra E- och D-kanoter sjösatta 
i god tid före sommaren. Det ger holmen 
ett prydligare intryck och när kanoten väl 
är sjösatt så blir det ju lättare att komma 
ut och segla.

Niclas Westling
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Nu är det vår igen

Startskotet (sic!) för Måsholmens säsong 
är den 5 april. Det börjar kl. 9:00 för seg-
lare och kl. 10:00 för paddlare. Detta be-
ror på att seglarna då hinner tömma huset 
på segelkanoter för att  underlätta indrag-
ningen av kajaker. Kom i tid. Det finns 
fika från kl. 8.30.

På vårdagen görs arbetet tillsammans 
i våra arbetsgrupper. Det blir roligast 

så. Arbetsgrupperna har aktivitetslistor 
som vi följer och material kommer att 
finnas framme. Nya medlemmar anslu-
ter till grupperna på genomgången på 
morgonen.

Välkomna till vårens höjdardag! Nu ti-
digare och än trevligare! 

Erik Dahlman
hamnmästare

Kallelse till årsmöte anno 2014
Årsmöte i Föreningen för Kanot-Idrott 
stundar den 19 maj kl 19-21 å Måshol-
men. Motioner är välkomna fram till den 
17 april. 

 §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: Sekrete-

rare, hamnmästare samt suppleant.
 §10. Val av två revisorer och två supple-
anter till dessa.
 §11. Val av förbundsombud.
 §12. Val av funktionärer; arkivarie, sek-
tionsledare för paddling resp. segling, fest-
kommitté, FKI-redaktör, webb-redaktör 
och paddeljour.
 §13. Val av valberedning (tre personer 
varav en sammankallande).
§14.  Fastställande av avgifter för kom-
mande år.
 §15. Godkännande av program.
 §16. Motioner.
 §17. Övriga frågor.
 §18. Mötet avslutas.
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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.k.dahlman@gmail.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 
Jesper Lindau och Andreas Hedfors
Skicka in texter och bilder till
jesper.lindau@sverigesradio.se

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: Jesper 
Lindau jesper.lindau@sr.se, ----- 
-----, 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,   
info@fki.se

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

Sektionsledare Paddling: posten 
har alltjämt paus

Sektionsledare 
Segling: Niclas 
Westling, niclas@
sailbetter.com
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