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rycket ökar.
Hej, då har vintern raskt rasat 

förbi igen. Så mycket vinter blev det väl 
inte förresten. Mest grått, kallt och blött 
den här gången varför vinterpaddlingen 
varit ganska flitig för flera 
medlemmar. Vintermörkret 
bjöd även på lanseringen av 
föreningens nya skrift den 1 
december och välbesökt var 
det i Vasahallen. Tack till 
alla som engagerade sig och deltog. Spå-
nande pågår om en skrift till men nu är 
det först dags att åter möta svan, säl, mink 
och bäver runt Djurgården.

Förra säsongens ökade tryck vad gäller 
medlemsansökningar har fortsatt under 
vintern. Glädjande och skoj att förening-
en röner sådant intresse. Styrelsen arbetar 
för att möta trycket på olika sätt. Vi avser 
att bereda plats för fler lånekajaker, om 
möjligt skapa fler platser utomhus att hyra 
för egna kajaker och ser över regler och 
förfaranden vid ansökan för medlemskap 
i föreningen. De medlemmar som tidigare 
haft två platser och som numera endast 
har en tackar vi för förståelsen för behovet 
att bereda så många som möjligt plats att 
hyra. Vi fortsätter arbetet med att hålla en 
så aktiv flotta som möjligt bland medlem-
mar som hyr platser på Måsholmen.

För att få bättre koll på samtliga med-
lemmars aktivitet har styrelsen beslutat att 
även seglarna har att anteckna sina segling-
ar i loggboken på bottenvåningen. Sedan 
tidigare är det ju obligatoriskt för samtliga 
paddlare att där skriva in sina turer, vare sig 
de görs med låneflottan eller med egna ka-

Ordföranden har ordet

jaker. Och i loggboken skriver vi våra namn 
tydligt läsbara, ingenting annat. Samtliga 
kajaker och segelkanoter, har det även be-

slutats, skall vara märkta med ägarens 
namn. Så har i stort sett redan varit sedan 

tidigare men vi behöver bättre 
kunna följa upp båtar, ägare 
och aktiviteter. 

Vad gäller lånekajakerna 
avser vi under säsongen byta 
ut ett par av dessa samt som 
sagt komplettera med ett par 

fler än tidigare. Som medlem har du möj-
lighet att låta två vänner följa med ut och 
paddla, detta oaktat om du som medlem 
själv paddlar lånekajak eller egen låda. När 
du ska paddla lånekajak är det mycket vik-
tigt att du tittar efter så att den kajak du 
tänkt låna inte redan är bokad. Förra sä-
songen drabbades flera medlemmar av an-
dras bristande koll på detta när de kommit 
ut för att paddla en kajak de bokat.

Intresset för klubben ökar som sagt och 
staden växer snabbt i vårt närområde vil-
ket gör att trycket framgent kommer att 
öka. Styrelsens ambition är att FKI och 
Måsholmen fortsatt ändå skall var den oas 
och pärla den är för oss alla. Viktigt är då 
att alla medlemmar följer de regler och 
rutiner vi gemensamt satt upp. Vår för-
hoppning är att vi med god information 
om vårt arbete och målsättningar förmår 
leda föreningen i en riktning som gagnar 
medlemmarnas bästa. 

Väl mött på Måsholmen, till Vårdag, 
Årsmöte och på vattnen omkring.

Erik Johansson
Ordförande FKI

FKI-Nytt, Ulf Wickbom och Andreas Hedfors, 070-546 07 74, ulf@wickbom.se

T

skoj att fören-
ingen röner 
sådant intresse 

”
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Vårdag / ...

I fjol reparerades taket på huvudbygg-
naden för 112 000 kronor ur klubbens 
reservfond – avsedd för utgifter likt 
denna. Utgifterna översteg intäkterna 
för 2016 med 60 000 kronor, varav hälf-
ten belastar likviditeten i år. Kassan är 
fortfarande god och utrymme finns för 
ytterligare investeringar.

I tabellerna nedan syns större intäkter 
respektive utgifter, resten står att finna i 
årsredovisningen.

Skåphyran är höjd till 200 kronor per 
skåp och år. I övrigt kommer styrelsen 
att föreslå oförändrade avgifter för 2017. 
Kommande prioriterade investeringar är 
förnyelse/utökning av lånekanotsflottan, 
fler paddelkanotplatser för uthyrning ute 
och inne (för att lätta på trycket på kö-
listan) samt renovering/byte av bryggor. 

Renovering av köket kommer att föreslås 
skjutas upp.

Vänligen betala in era avgifter för 
2017 så snart ni kan, se bilaga. Betala inte 
in mindre eller mer än vad som är angi-
vet för just dig och notera att en nolla el-
ler en negativ summa att betala betyder 
att du har ett tillgodohavande, betala då 
ingenting. Utebliven inbetalning trots två 
påminnelser kommer att innebära auto-
matiskt utträde ur klubben.

Dag Müller, kassör

sdfsdfdsf
Vårdag 22 april!

Dagges pluring-rapport: ”Kassan är fortfarande god”

sdfsdfdsf

Årsavgifter 67 000
Uthyrning kajakplatser och 
skåp

50 000

Inträdesavgifter 46 000
Frånvaro- och påminnelse-
avgifter

21 000

Räntor      900

Klubbhus: Renovering 
och underhåll

128 000

FKI-Nytt: Tryck och 
distribution

  42 500

Möten, säsongsdagar, 
samt evenemang

  19 000

Elektricitet   17 500
Jubileumsboken   10 000
Förbundsavgifter     9 500

Försäkring     7 000
Bryggor, grind och låne-
kanoter: Underhåll

    6 500

Kontorsmateriel etc     3 000
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Fyra generationer av kanotkrönikor.

takarbeten på klubbhuset och upprust-
ning av bryggorna

Magnifik boklansering på Sjöhistoriska

Eldsjälar och veteraner njöt av presentationen av föreningens fjärde bok om kano-
ting vid jubileumslanseringen i december. Många har bidragit med material och 
skriften väcker tillbörligt intresse även utanför föreningen.

Kvällen före FKI:s 116-årsdag samlades 
ett fyrtiotal medlemmar i Sjöhistoriska 
Museets båthall 2 på södra 
Djurgården. Mingel med 
glögg, lussekatter och  pep-
parkakor inledde, innan det 
var dags att visa upp den 
nya utgåvan av  föreningens 
långkörare, del fyra i skrift-
serien Kanotidrott.

2016 års utgåva heter Kanotidrott – 
150 år av glädje. På bokens 240 sidor åter-
finns glimtar från kanotens 150 år i Sve-
rige, och från FKI:s 116 år i Stockholm. 
Det tog 91 år från förra utgåvan, och det 

har ju hänt en del under  den tiden – men 
hela tiden återkommer ”glädje” som något 

som mängder av  paddlare 
och seglare förknippar med 
sin kanot. 

Eva Berglund-Thörn-
blom, intendent på Sjöhisto-

riska. berättade om museets fina  
samling av fritidsbåtar.  Sedan 

började en rundvandring under ledning 
av  Jürgen Sass, kanot- och jaktkonstruk-
tör, och mycket insatt i den svenska  ka-
nothistorien. Vi fick beskåda och lära oss 
mer om bland andra Carmen från  1882, 
Skramla från 1887, Åland från 1919 och 
Unda från 1921 – alla med  koppling till 
FKI.

Arkivarien påminner om att han 
gärna tar emot eller lånar bilder, texter 
och  annat även från idag! Dagens digi-
tala minnen riskerar att försvinna mycket  
snabbare än 100-åriga foton och mötes-
protokoll.

Boken, som uppmärksammats av bland 
annat Svenska kanotförbundet, kan köpas 
på vårdagen samt hos nätbokhandlare.

Sven Sievers, arkivarie

91
år var det sedan FKI förra 
gången gav ut bok om 
kanotidrotten
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Grattis till en förnämlig bok. Hur fick du idén?
- Det började med bilderna – jag tyckte 
det var synd att föreningens helt unika 
hundraåriga bilder bara låg i ett bergrum. 
- Det kunde också vara roligt att lära sig 
själv lite om den långa historia 
vi kanotister har i Sverige. 
När det sen i somras slog 
mig att 2016 var 150-års-
jubileum av MacGregors 
färd blev det lite bråttom, men allt blev ju 
klart till föreningens årsdag.
Hur ser FKI:s arkiv ut?
- Fem hyllmeter pappkartonger hos 
Stockholms stadsarkiv i ett bergrum fem 
våningar under jord på Kungsklippan. 
Men till arkivet vill jag också räkna mas-
sor av bilder i medlemmars byrålådor, och 
minnen av roliga stunder i våra huvuden. 
(Dela gärna med dig!) 

Vem är han då, karln som tillgängliggjort nio årtionden av kajakhistoria för oss med-
lemmar? Redaktör Ulf Wickbom intervjuar Sven Sievers, ödmjuk dokumentmal.

Vad blev du mest glad att hitta?
- Passionen hos de tonåriga grundarna, 
när föreningen startades 1900 påminner 
de mig om 1970-talets punkare som lirade 
utan att nånsin ha gått i musikskola: FKI-

grundarna kunde inte ett smack 
om kanoter, men det var bara att 
sätta igång att rita, bygga, paddla 
och segla. Det gick ju bra. Och 
den gnistan hade gubbarna kvar 

även på gamla dagar: deras glädje av ge-
menskapen och naturupplevelserna går 
inte att missta sig på.
 -Jag lyckades para ihop namn och bilder 
på två tidiga kvinnliga medlemmar (Sig-
rid Kröningswärd 1901 och Greta Atler 
1912)  i den vid den tiden så mansdomi-
nerade idrotten. Det kan FKI vara stolt 
över. 
- Väldigt roligt var också alla kontakterna 
med övriga medverkande i projektet – ett 
tjugotal FKI-medlemmar i åldrarna 102 
och neråt har bidragit, dessutom journa-
lister och kanotexperter. 
Vad har FKI:s historia att berätta i dag?
- Att det finns oändliga möjligheter till 
glädje med en kanot: tävling, långfärd, 
motion, underhåll av en vacker farkost, 
naturupplevelser, gemenskap, något för 
alla helt enkelt. Samt att en bra förening 
går med sin tid och är vad medlemmarna 
gör den till – vi är inget museum!
Finns det material för fler berättelser?
- Det finns många foton kvar, och mycket 
mer att berätta. Herman Lantz långfärder 
före första världskriget och ett par rese-
skildringar från trettiotalet, bara för att 

FKI startades av tonåringar, berättar arkivarie 
Sven Sievers, här på en bild från 2001.

Arkivarien in på huden

Vi är inget 
museum”
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Poesi

Skär rakt igenom världens spegel… du är 
natur, jag följer dig…Dagsljus rinner längs 
paddelskaftet… in i tröjärmen…. och jag 
sitter infälld i din varelse….

Dikterna kom till i en Seabird-kajak, 
berättar Pär Hansson i en intervju med 
FKI-Nytt. Han har just stått i närmare en 
timme på Rönell antikvariat och läst ur 

sin senaste samling, som heter just Kajak 
(Norstedts 2016).

Han hamnade i sittbrunnen på sin 
Seabird av två anledningar. Pär Hans-
son hade fått Norrlands litteraturpris 
(och pengar) som ”av sin generations 
mest betydande poeter”. Han bror Pål 
hade startat firman Botnia Kajak i väs-

Kajak ligger insvept 
under några alar, lås upp 
vajerlåset och kila fast 
presenningen mellan alens grenar 
Torka bort jord, frömjöl 
spindelväv och glimmande 
utsugna vinterkroppar
Sätt i kajak 
idag ska jag paddla 
nära land och varje rörelse, 
droppe, vasstrå virvel
Fågel med spräckliga kroppar 
vingpennor, huvuden, halsar 
sjunger 
deras flykt 
speglas och blir borta
Den äldsta tystnaden, vilken lättnad 
att inte blåsa in i solen
Paddelblad droppar 
vattnet som släpper från paddeln 
ansluter till sjön
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terbottniska Vännäs. Pär lät sig överta-
las att köpa en kajak och provade uppe 
i sina hemtrakter.

Efter framgången med samlingen Vi 
plockar bär i civilisationen behövde han 
en nytändning. Den kom med padd-
lingen: ”Upprepningen, monotonin, 
frigör tankarna.”

Numera paddlar han på en sjö i Sörmland. 
Ögat iakttar naturen, kroppen registrerar 
balans och rörelser: Sträcka ut motbenet…
pressa medknäet och kanta överflödet…
kanta rädslan…och bara glida fram…med 
småljud som ler…. 

Det blir verkligen kajak när orden 
kommer i land och fästs på papper.    red

av Pär Hansson
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Allan:
Innan tillbyggnaden fanns brukade vi elda 
skräp på baksidan av huset. Vi hade fått 
ihop en rejäl hög. Det ösregnade, så jag 
gick in i huset och hit-
tade en dunk 

m e d 
o k ä n t 
i n n e -
h å l l . 
J a g 
häl l-
de på 
h e l a 

i n n e -
hå l - let och 
f j u t - tade på. 
Hade jag inte haft 
regnrock och mössa hade jag nog blivit av 
med håret och lite till.

Bengt Fridmark:
Vi paddlade in till 
Slottet en gång. 
Det var kungens 
födelsedag, så 
det var fullt av 
folk på kajerna. 
Vi paddlade upp 

under Strömbron 
och det bar sig inte 

bättre än att dubbel-
kajaken välte och vi båda 

hamnade i vattnet. Publiken undrade vad 
vi höll på med.

En tur i oturen var att det fanns bryg-
gor borta vid Grand Hotel, eftersom det 
pågick en större segeltävling på Ström-
men. En båt fiskade upp oss och tog oss 
dit. Jag var nöjd att jag hade torra kläder 
i dubbla påsar, men de vägde många kilo 
mer än i torrt tillstånd. Reservkläderna 

var lika blöta 
som de jag 
hade på mig, 
så det var bara 
att paddlade 
tillbaka utan 
att byta om.

FKI:s jubileumsskrift finns till salu på 
vårdagen för endast 180 kronor.

FKI-enkäten

hittade en 
dunk med 
okänt inne-
håll

”

Det var som vanligt fullt av FKI-medlemmar på Måsholmen, när höstdagen den 15 
oktober krävde arbete i alla grupper. Men många hann ändå med att utbyta gamla 
minnen och knyta nya kontakter.

Publiken 
undrade 
vad vi höll 
på med

”
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Olle Persson:
J a g minns våra långpadd-

lingar förr i tiden. 
En gång var vi 

ett gäng som 
startade i 
V ä s t e r v i k 
och tog oss 
tillbaka till 
Måsholmen. 
En annan 

gång var vi ute 
på Ålands hav.

Förresten kommer 
jag ihåg när jag skulle 

l ä r a Tussi Lovén att paddla…

Tussi Lovén:
…det gick bra ända fram till dess att jag skulle 
lägga till vid bryggan. Olle hade 
inte talat om hur jag skulle 
bromsa farten. Min kajak 
rände upp på Olles för-
stäv och välte. Men jag 
blev inte avskräckt, 
utan har fortsatt med 
paddlingen. Det är 
roligt att det har bli-
vit ett så stort tillskott 
av tjejer nu. Mina bäs-
ta FKI-minnen är nog 
från Lucia- och Nyårs-
paddling-
arna.

K r i s t i n a 
Nislow:
Jag är inte 
medlem i 

FKI ännu. Jag 
är här för att 

jag har en gammal 
spantkajak på landet, 

som jag ärvde av min morbror. Han dog 
på 1940-talet. Kajaken är säkert ett decen-
nium äldre. Den behöver få ny duk, så jag 

har kommit 
hit för att 

få tips på 
n å g o n 
s o m 
kan hjälpa mig 
med detta.

Mina bästa FKI-minnen 
är nog från Lucia- och 
Nyårspaddlingarna

”

Jag har en 
gammal 
spantkajak

”

Koden till 
M å s h o l -
mens grind 
avslöjas på 
v å r d a g e n , 
den 22 april.
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å startplatsen till Linköpings 
Kanotmaratin fanns Jon Berg-
ström med en egen uppfinning 

på kajaken. FKI-Nytt låter  Jon berätta 
själv om idén:

”Jag bor vid sjön Lilla Rängen i Öster-
götland och träningspaddlar oftast ensam.

Speciellt när det är kallt i vattnet så önska-
de jag mer stabilitet så att jag med säkerhet 
inte skulle kapsesja. Jag har visserligen en 
havskajak också men de är ju inget roligt 
alls att motionspaddla i. Jag sökte runt på 
nätet och hittade massor med stödponto-
ner för kajaker, den ene större än den an-
dre, men bara ett fåtal produkter som var 
gjorda för snabbare paddling. I ärlighetens 
namn tyckte jag ingen var bra så då satte 
jag igång att fundera själv.”

”Jag ville ha något som jag lätt kunde 
sätta på vid behov. Något som var smidig 
att ta med sig och som bromsade mini-
malt. Sen vore det en fördel om stabili-
tetsbidraget var justerbart så att jag även 

P kunde använda den för inskolning på en 
rankare kajak.”

”Tre prototyper blev det innan jag var 
helt nöjd. Att jag är civilingenjör i flygtek-
nik kom väl till pass då det är svårt att få 
en vinge att fungera bra nära vattenytan. 
Vidare hade jag nytta av mina kunskaper 

i stabilitet och 
styrning.”

” M å n g a 
pontoner är 
gjorda för att 
kunna bära en 
stor last men 
stabilitet hand-
lar faktiskt om 
förändringen i 
moment över, i 
det här fallet, ka-
jakens lutning. 
Kan man få till 
en stor variation 
av kajakens mo-
ment kring dess 

vågräta läge så underlättar det för padd-
laren att hålla kajaken på rätt köl (kallas 
initialstabilitet på kajakspråk). PureStab 
gör precis det. Pontonen väger bara 800 
gram men då dessa gram används precis 
kring jämviktsläget så kan den göra en täv-
lingskajak lika initialstabil som en havska-
jak. Att den gör det utan att bromsa det 
minsta gör tävlingskajaken till en ren fröjd 
att paddla!”

”Det obefintliga motståndet gör även att 
PureStab kan sitta på ena sidan av kajaken 
utan att vrida den. Ett ytterst litet roderut-
slag krävs för att få kajaken att gå rakt.”

Vingflottören kostar några tusen i 
byggsats.      red

PureStab kallar uppfinnaren och kanotisten Jon Bergström sin flottör.
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Hastighetens lov

ur fort paddlar man egentligen? 
Vi satt några stycken på Måshol-
men efter en paddeltur, när sam-

talet kom in på hastighet. 
Vi hade gjort Lidingö runt, cirka 30 

km på ungefär fem timmar. Det ger en 
snittfart på 6 km i timmen. Det var en 
dag med vass motvind upp till Askrikefjär-
den. Några raster blev det också. Skvalp i 
Halvkaksundet bidrog 
till allt annat än ideala 
förhållanden. Men vi 
hade inte vunnit många 
minuter en finare dag.

Betydligt fortare paddlade span-
jorerna Saul Craviotto och Cristian 
Toro under OS i Rio. I finalen på K2 
200 meter behövde de bara 32 sekun-
der för att vinna guldmedaljen. Fart: 
22,5 km / h.

När FKI ordnar Djurgårdsloppet, som 
är cirka 9 km, behöver arrangörerna bara 
vänta  sådär 40 minuter på segraren. Var-
vet går med en fart på 13,5 km i timmen. 
De flesta i täten hade surf skis. Där talar 
man om topphastigheter på 15-20 
km/tim.

Ungefär som i grenen längd-
skidor har materialutvecklingen 
gått snabbt framåt. Djurgårds-
paddlarna håller ungefär samma 
fart som alla tiders kanotkung 
Gert Fredriksson. När han tog 
sitt första av många OS-guld, 
London 1948, behövde han 4:33 för 1 
000 meter, alltså strax över 13 km/t.

Själv paddlade jag Linköpings kanot-
maraton förra hösten. Loppet är 21 km 
långt med fyra slussar som måste passe-
ras till fots. Segraren hade ungefär 1 h 40 

min (12 km/h) och jag hade 2 h 40 min 
(7,8 km/h).

1999 paddlade finländaren Petri Suti-
nen hela den svenska kusten på 23 dagar. 
Han höll en medelfart på 7,5 km i tim-
men under drygt 12 timmar varje dag.

Som kuriosum kan nämnas att ett 
fyra meter långt bygge i gran och duk från 
1887, ”Kajaka” kunde paddlas i fyra knop 

(nästan 8 km/h) och drygt 
hälften i hård motvind.  
Den beskrivs i en tidigt, ty-
värr odaterad, trycksak Ka-
notidrott.  Den lilla skriften 

slutar med de hurtiga orden: ”Begif dig ut 
på kanotfärd! Hälsa och lifsglädje skola då 
aldrig vika från dig!”

På nätet hittar du många resonemang 
om skrovlängd, skrovform, friktion och 
andra faktorer som påverkar kajakens has-
tighet. 

Men jag läste också inlägg som frå-
gade varför man ska ha bråttom på sjön. 
Dessutom är paddlaren den viktigaste fak-
torn för hastighet.

Grundknepet är att få ut maxi-
malt av varje paddeltag med hjälp 
av rätt teknik (och gärna en ving-
paddel).

Ett tips är att öva med hjälp av en 
jämbördig paddlare. När hen tar två 
paddeltag (höger-vänster) försöker du 

ta ett paddeltag och ändå hålla samma 
fart.
När du har hittat tekniken kan du för-

stås försöka härma Jurij Tjeban, som vid 
topphastighet tar 180 paddeltag i minu-
ten. Han vann 200 meter i OS i Rio på 39 
sekunder, d.v.s. 18,46 km/h.

Ulf Wickbom

H

18
km/h 
paddlar OS-
medaljören 
Tjeban från 
Ukraina.

Begif dig ut 
på kanotfärd!”
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Årsmöte och paddelgrannar

Lär känna din nästa paddlare: en Strömstare i forsen!

sdfsdf

FKI:s närmsta kanotklubbsgranne har 
sitt klubbhus på Skeppsholmen bara fem 
km från FKI. 

Kanotklubben Strömstararna är en 
renodlad forspaddlingsklubb med akti-
viteter för alla nivåer och inriktningar: 
prova på-paddling, kurser, klubbpaddling 
i Norrström, klubbutflykter och inomhus-
paddling under vintrarna. 

En del Strömstarar åker runt i landet 
och tävlar i kanotslalom, störtlopp, free-
style och kajakcross. I det fina klubbhuset 
finns kanotförråd, omklädningsrum, du-
schar, bastu och klubbrum. 

Vårt hemmavatten är Norrström där 
vi paddlar året runt när inte dammluckan 
under Riksbron täpper till Mälarens ut-
lopp i Saltsjön. Många Strömstarar, bl a 
undertecknad, är också flitiga plattvatten-
paddlare och för FKI-are som är sugna på 
att prova något nytt, kul och spännande 

kan jag verkligen rekommendera fors-
paddling. 

Mer information om klubbens aktivi-
teter kan du hitta på www.kkss.se

Göran Glivberg

FKI:aren Göran Glivberg grundade 
Strömstararna, som fyller 40 nästa år.
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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

Vissa avgifter, 2017. 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 fler än tre gånger per säsong.

Kassör Dag Müller, kassor.fki@gmail.
com, 070-772 31 29
Hamnmästare Metta Wiese, mettawiese@
gmail.com, 076-419 89 55
Materialförvaltare Fred Gronenberg, fred-
gronenberg@hotmail.com, 08-651 09 11

Föreningen för Kanot-Idrott

Delar av 
styrelsen

Årsmöte (forts) och formalia

Här tränas påskjuts-armen. Skjut fram armen så långt det går, utan att axeln börjar rotera 
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