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attnet ligger spegelblankt, dim-
man tätare än mörkret om natten, 

mistlurarna ljuder från Finlandstrafiken… 
jag är vilse utanför Sjöhistoriska museet 
denna morgon första veckan i september. 

Tänk att dessa morgnar 
kommer varje år, stilla sen-
sommarmorgnar då det var-
ma vattnet fyller den svalare 
luften därovan med dimma 
så tät att nosen på kajaken 
blir suddig. Fem meter ut från stranden 
tappar man landkänningen, sovande sva-
nar med huvudet under vingen passerar 
som ljudlösa herrelösa gondoler strax 
intill. Stockholm, ytterskärgården eller 
Grönland, det enda som skiljer miljöerna 
åt i det beslöjade landskapet är doften. 
Grönland salt och tång, ytterskärgården 
friskt och Stockholm en blandning av stad 
och land. Känslan är dock densamma, 
denna morgon i kanalen liksom vid Norr-
pada i juli. Känslan av ro och närvaro.

En säsong passerar så fort. En säsong 
av mycket kyla och regn men också den 
soligaste augustimånaden i Stockholm 
sedan mätningarna började i mitten av 
1700-talet. Holmen och lånekajakerna 
har använts flitigt och det mesta har 
fungerat tillfredsställande. Ett stort tack 
till lånekajakgruppen som hållit sitt va-
kande öga över den flottan så att den va-
rit tillgänglig i stort sett hela tiden. Vid 
årsmötet fick vi en till del ny styrelse och 
bemanning i övrigt som känns fantastiskt 
skoj att arbeta tillsammans med. Ett stort 
engagemang och en hel del idéer har ar-
betet injicerats med och det ska vi för-

Ordföranden har ordet

söka ta vara på på bästa sätt. Onsdagsak-
tiviteterna var klart ojämnt besökta och 
sommarfesten som blev förra sommarens 

höjdare ställdes i år in beroende på ett 
väl litet antal, läs två, intresserade gäs-

ter. Skiftet augusti/september 
har dock bjudit på ett par 
”spontana” inbjudningar till 
paddling från klubben och de 
ser ut att ha fallit i god jord.

Det som känns mindre 
skoj är det begränsade intresset från en stor 
del av de medlemmar som nyttjar holmen 
och kajakerna att bidra till att ställa upp 
och hjälpa till att städa och hålla ordning i 
klubbhuset och på Måsholmen genom att 
göra sina tillsynspass. Inför säsongen tog 
styrelsen bort ”vaktmomentet”, att passet 
skulle ske på kvällarna, och meddelade att 
det är fritt för er medlemmar att göra ert 
pass, det handlar om ETT, när det passar 
er, exempelvis i samband med att ni ändå 
är därute och seglar eller paddlar. Det har 
under säsongen på intet sätt bidragit till 
att fler känt sig manade. Alternativet bör-
jar nu vara att vi inför en mer uppstyrd 
ordning för den enskildes arbetsplikt. Ett 
stort tack till er alla som hjälpt till genom 
era genomförda tillsynspass. Till er övriga, 
skärpning!

Om några veckor är det så åter dags att 
ses på höstdagen och ställa Måsholmen i 
ordning inför vinterdvalan. Därefter får vi 
se om den stora vaken består hela vintern 
eller om vi istället får dra på oss långfärds-
skridskorna en tid. 

Väl mött på höstdagen!
Ordförande Erik Johansson
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Höstdag / Medlemsfrågan

Föredömligt. Christian Poignant (se sid 4) och Tussi Lovén utgjorde tävlingsledning vid 
Djurgårdsloppet i maj. Av 22 startande vann Maciej Chwieros från Brunnsvikens KK före 
Elis Weslien, Stockholms KK, och Johannes Hukkanen, Örnsbergs KS. FKI:arna nöjde sig 
med att äta och titta på, men Tussi vann senare VM-guld i Ungern och 1,2 kg oxfilé i Väddö.

Full aktivitet blir det på lördag den 10:e 
oktober då alla medlemmar hälsas väl-
komna till Höstdagen.

Vi börjar med frukost 08.30 och star-
tar arbetet 09.00. Traditionsenligt blir det 
bra väder och en bra lunch. På Höstdagen 
ägnar vi oss huvudsakligen åt att städa och 
“vinterställa” Måsholmen, dra in kanoter 

och dra upp bryggor etc.
En viktig del är att inventera repara-

tionsbehoven inför Vårdagen.
Vi ses !

Hamnmästare Erik Dahlman
PS. Grindens lås har krånglat. Vi ser över 
detta och strävar efter att vidtaga förebyg-
gande åtgärder. 

En höjdardag på FKI: Höstdagen 10:e oktober!

Var finns Sveriges bästa paddelvatten?

Varmvattenströmmarna utanför Oskars-
hamn? Laxtrappan i Gullspång? Isblads-
vikens trygga balja? Nä, skriv till oss och 
berätta vad du tycker! 

Sverige tycks nämligen vara en vit fläck 
på kajak-jordgloben. När brittiska The 
Guardian korar The Ten Top Sea-kayaking 

Destinations in Europe snor Storbritan-
niens kuster de fem första platserna. Se-
dan följer Bretagne, Norge, Sardinien, 
Kroatien och Grekland!

I boken Fifty Places to Paddle Before 
You Die (2014) är Hornstrandirs fjordar 
det enda nordiska bidraget. Vad är det för 
fel på Misterhults skärgård, S:t Anna eller 
vattnen kring Nynäshamn och Järflotta?

Skicka in ditt förslag med en kort moti-
vering senast den 31 december till FKI-Nytt. 

Medlemsfrågan
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Christian Poignant är FKI-medlem-
men som växlar mellan paddeln och 
penseln. Vi frågade Christian hur 
hans målningar kommer till. Här är 
hans svar.
- I ytterskärgården hittar jag mycket av 
de färger och former jag använder mig 
av i mitt måleri.

- Då jag paddlar och rör 
mig på öar och skär, ser jag 
släta hällar, sprickor i berget 
och mellanrum där vattnet 
glimrar och skapar ytor och 
former. Regnvattnet som lig-
ger i sina skrevor med illgröna 
alger, fågelskiten och de intensivt gula lavor-
na på hällarna etsar sig in i mitt minne.

- Jag är inte särskilt intresserad av att 
avbilda naturen som den tycks se ut 
utan snarare att omskapa den. Tecknar 
gör jag aldrig på plats, men använder 
däremot kameran och tar mängder av 
bilder som jag sedan aldrig målar av. 
Kameran fungerar mest som en avgrän-

sare som får ögat att fo-
kusera och skärpa mina 
upplevelser.

- I ateljén bygger jag 
mina landskap som jag vill.

Ulf Wickbom
PS. Spana in mer av 
Christians målningar, 

collage och montage på christian-
poignant.se (utan bindestreck).

I ateljén 
bygger jag 
mina landskap 
som jag vill

Klubbens kajak-konstnär
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Egen ö för kajaken?
Vill du ha en egen ö vid Stockholms in-
lopp? Då finns ett alternativ till Måshol-
men. Ön som heter Danmarks holme i 
Skurusundets norra mynning är till salu. 

På en hektar finns sex byggnader, fyra 
sandstränder och en stenstrand. El, vatten 
och fast förbindelse med fastlandet saknas. 
Dessutom måste du punga ut med 65 mil-
joner kronor. Det är billigare att vara med 
i FKI och ha tillgång till Måsholmen.

Fråga på Höstdagen!
På Höstdagen hålls också det som förut 
kallades Höstmötet. Intresset för Höst-
mötet har varit litet de senaste åren. 

Styrelsen passar därför på att informera 
om verksamheten när så många medlem-
mar är samlade på Måsholmen. Då delas 
också årets många olika priser 
ut. Ta gärna med dig frågor och 
synpunkter till den 10 oktober.

Strängnäs Kanotmaraton
Packa inte in kajaken på vinterförvar 
för tidigt! Nu vankas höstfest på vattnet 
i familjär anda för vanliga motionärer.
* Kl 8 lördag 17 oktober.
* Stallarholmen, start och mål vid Gula 
industrihuset.
* 40-45 km, bana efter väderlek.
* Se strangnaskanotmaraton.se

Tävling!
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ågen rullade in mot fören. Den nya 
kajaken hade skött sig utmärkt på lugnt 
vatten. Men sjö – skulle den hopvikta 

plastbiten bete sig som en riktig kajak? Jodå, 
den kändes lika stabil och styv som konventio-
nella konstruktioner. Och så snabb som man 
kan begära av en fyra meter lång kanot.
Jag var nöjd efter jungfruturen med det 

märkligaste som skett inom kanotdesign 
på mången god dag. Oru heter en skapelse 
av designern Anton Willis. Han har gjort en 
high-techversion i korrugerad plast med 
den japanska origami-konsten som lösning.

Man säger ibland att något helt nytt är 
”thinking out of the box”. Det har Willis 
gjort. Men han har också tänkt ”into the 
box”, eftersom Oru börjar hopvikt till en 
låda som bara är stor som en rejäl resväska. 
Den väger bara 13 kilo, ungefär hälften 
mot en konventionell kajak.

Anton Willis flyttade 2008 till en li-
ten lägenhet i San Fransisco. Han blev 
tvungen att magasinera sin glasfiberkajak. 
Han hade just läst en artikel om modern 
användning av origami. Han skissade en 
hopvikbar kajak, byggde pappersmodel-
ler och gjorde fullskaliga modeller. Den 
första sjönk direkt. 24 försök senare hade 
han Oru färdig. Han finansierade seriepro-
duktionen med hjälp av Kickstarter. På fem 
timmar hade 700 personer skjutit till det 

Kajaken som viks ihop

kapital som behövs. Över 
1 000 exemplar har 
tillverkats och det hela har 
lovordats i stora medier som 
Wall Street Journal, CNN och 
National Geographic.

Jag hade letat efter en ka-
not som kunde åka buss eller 

flygplan. De u p p b l å s -
bara kändes som badbåtar 
(vilket försäljaren faktiskt 
höll med om). Klepper-
typen, fick jag veta, tog 
ganska lång tid att montera 
ihop. Oru är en enda plast-
skiva som viks och försluts 
med spännen längs däckets 

mittlinje. Lådans lock blir sittbrunn. Efter 
några gånger förvandlar jag lådan till båt på 
mindre än femton minuter.

I en butik i Danderyd säljs kajaken för 
omkring  14 000 kronor och även ett par 
nyare varianter finns. Tillverkaren har flera 
filmer på nätet som visar kajakens sjövärdig-
het och stryktålighet. 

I sommar har kajaken varit till stor glädje 
på Öland, där jag med lätthet bär ner den 

för klippstran-
den och sjö-
sätter bland 
stenbumling-
arna. Packut-
rymmet är be-
gränsat. Men 
för motion 
och dagsturer 
passar den 
mycket bra.

Ulf 
Wickbom
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www.fki.se | info@fki.se
Ordförande Erik Johansson, erik.hem-
maro@gmail.com, 070-324 22 91
Sekreterare Stephane Pleijel, stephane.
pleijel@nova.se, 070-880 72 72

Kassörsrapport / Formalia

Avgifter 2015. Plusgiro 508 42-4 . Avgift skall vara FKI tillhanda senast 15 maj.

 Senior (20 tom 65 år) Pensionär (>66 år) Junior (tom 19 år)

Inträdesavgift 1 100 kr 1 100 kr 0 kr

Årsavgift 200 kr 100 kr 60 kr

Kajakplats 500 kr 500 kr 200 kr

Sommarpl. segelk. 400 kr 400 kr 200 kr

Vinterplats segelk. 450 kr 450 kr 200 kr

•  Befintlig medlem som inte betalar i tid 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.
•  Som aktiva räknas bland annat de som har kajak- eller segelkanotplats eller 

använder lånekajak.

OBS!

Kassör Dag Müller, kassor.fki@gmail.
com, 070-772 31 29
Hamnmästare Erik Dahlman, 
erik.k.dahlman@gmail.com, 073-974 30  66
Materialförvaltare Fred Gronenberg, fred-
gronenberg@hotmail.com, 08-651 09 11

Rapport 15/02DM: Snart nytt valv
Jag tog i somras över skattkistorna efter 
Lennart som vakat över dem och skött 
dem som sina barn i, jag tror, tio års tid. 
Det har tagit lite tid att sätta sig in i allt, 
men nu börjar det bli ordning på kulra-
men. Och en del kulor finns det just nu. 
Men “kulorna” kommer att behövas till 
arbetet med att renovera taket och sedan 
köket. Över tid är klubbens finanser i ba-
lans trots större investeringar som 
gjorts och kommer.  

I skrivande stund är våra 
medel jämnt fördelade mel-
lan vårt transaktionskonto och vårt “spar-
konto” på Riksgälden. Det senare kommer 
att avslutas då Riksgälden upphör med 

Föreningen för Kanot-Idrott

den sparformen. Styrelsen har beslutat att 
i stället öppna konto på ett välkänt finans-
institut som omfattas av den statliga insätt-
ningsgarantin. Räntan är högsta möjliga 
och uttag fria.

För närvarande räknar vi 19 nya 
medlemmar i år och 6 till är på väg 

in. Samtidigt har 14 med-
lemmar av olika anled-
ningar lämnat klubben. 

Avslutningsvis: passa på 
att delta på de mycket 
trevliga arbetspassen, 

njut av festkommitténs goda mat på vår- 
och höstdagarna och se till att boka till-
synspass vid vårdagen nästa år.  

Dag Müller, kassör

FKI-Nytt TESTAR

Delar av styrelsen
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