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Info från ordföranden 
Årsmötet är klart och årets styrelse konstituerade sig enligt följande: 

Ordförande  Anders Velin 
Vice Ordförande Ola Thyrvin 
Sekreterare Ingrid Holmberg 
Kassör  Lars-Olov Svensson 
Ledamot  Thomas Aronsson 
Ledamot  Joel Bolin 
Ledamot  Cecilia Velin 

Vi tackar för förtroendet. 

Vi har ett härligt paddelår framför oss, men jag vill passa på att vädja om några 
saker:  

Hjälp till med kanotuthyrningen (se info nedan), en mycket viktig del för vår 
verksamhet. 
Ta ett ”tag” på klubben. Hjälp till med städning, målning eller något annat som 
måste till för att vi skall kunna ha ett klubbhus i fint skick. Och för att vi inte ska 
lägga mer pengar på att anlita företag för dessa sysslor! 

Vill du ha billigare kajakplats-
hyra? 
Den som har kajak på klubben kan 
se på inbetalningskortet att man 
välja mellan dyrare avgift eller billi-
gare kajakplats + en arbetsinsats. 

Ett exempel på arbetsinsats kan vara 
att städa klubbhuset en vecka. Ka-
lender för att välja vecka finns upp-
satt på anslagstavlan i klubbhusets 
foajé. Städning innebär att man vid 
valfri tidpunkt under veckan städar, 
hela huset: dvs. dammtorkar, 
dammsuger och våttorkar golv etc. 
Kolla bara så din planerade städtid 
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inte kolliderar med någon uthyrning 
av lokalen. Nödvändig städutrustning 
finns i städskrubben mellan herrar-

nas och damernas omklädningsrum. 
 

 

Övrig info: 
Vi kommer INTE att ha Loppis i år. 

Ingrid Hedlund har prisats för sina enorma 
försäljningssiffror 2010 (Ullmax och Newbody), Ingrid 
du är enorm. Tack! 

 
Anders Velin 

Kanotuthyrning 
Kanotuthyrningen har under en följd 
av år givit klubben inkomster med 
ungefär 50 000 kr årligen, så även 
ifjol. I detta är inte inräknat avgifter 
som skolor och företag betalat för 
kanothyra i samband med att man 
har haft aktiviteter på Eskimå. 

För två år sedan startade vi ett inter-
netbokningssystem som har 
förenklat arbetet med uthyrningen. 
Bokningen blir överskådligare, det är 
lätt att se vad som är på vattnet och 
vad som ska finnas i skjulet. 
Kontrakten kommer ut nästan 
färdigskrivna och man slipper de 
flesta telefonsamtal till uthyrning-
stelefonen. Under dessa två år har 
jag dragit ett tungt lass genom att ta 
stora delar av uthyrningsarbetet. 
Från och med i år har jag för avsikt 
att trappa ner på detta. Vi behöver 
därför ganska många som är 
intresserade av att ta hand om en 
eller flera veckor under sommarperi-
oden. 

Jag räknar med att i slutet av maj 
göra en planering för sommaren och 
vill gärna ha in intresseanmälningar 
redan nu. Ring eller mejla  
0455-590 23 eller 0708-74 47 49 
lars-olov.svensson@swipnet.se. 

Ni kan få mycket hjälp av mig om ni 
känner er osäkra, så låt inte detta 
hindra er. 

Förbokad uthyrning till medlem-
mar. 
Medlemmar kan boka och hyra ka-
noter enligt prislistan och med en 
rabatt på 30 %. I samband med regi-
streringen på bokningssidan kryssar 
du för att du är medlem. Kravet är 
att du har varit medlem i minst 3 
månader och att din medlemsavgift 
är betald. 

Lämna även meddelande under öv-
riga uppgifter om du kan sköta in och 
utlämning själv. 

Korttidsuthyrning till medlemmar 
då tillgång på kanoter finns: 
Trots att uthyrningen är omfattande 
finns det många tillfällen som det i 
kanotskjulet finns gott om kanoter 
för uthyrning. Så föddes iden att på 
ett enkelt sätt hyra ut dessa till 
medlemmar som saknar kanot och 
kanske vill ta en kortare tur för en 
billig peng. 

Kravet var bara att det inte fick bli 
något merarbete, att det inte störde 
klubbverksamheten eller uthyrningen 
i övrigt. 

Så här blev lösningen: 

Efter kl 07:00 på morgonen kan du 
via bokningssystemet boka ej reser-
verade kanoter för en korttidshyra (4 
timmar) samma dag, under någon av 
de tidsperioder som användes i sy-
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stemet (Dvs. kl 10-14, 14-18 eller 
18-10). Observera! - absolut inga 
överlappningar mellan tidsperio-
derna! Kryssa för att du är medlem 
och skriv under anteckningar "Med-
lemsuthyrning". 

Vi vill uppmuntra till att föreningens 
kanoter användes maximalt och ra-
batterar hyran rejält. Priset är 50kr. 

Krav på uthyrningen: 

1. Bokningen är endast en 4 tim-
mars period i systemet. Det 
får inte störa vår ordinarie ut-
hyrning. 

2. Systemet måste acceptera 
bokningen - du kommer heller 
inte att hinna få en bekräftelse 
via mail. Har du fått en accept 
av systemet finns lediga ka-
noter. 

3. Du hämtar och lämnar kano-
ten själv. Du måste alltså ha 
kod till skjulet. Den kommer 
att bytas varje måndagskväll 

under juni-augusti, så du 
måste antingen ha skaffat den 
i förväg via mail eller via ut-
hyrningstelefonen. 

4. I samband med bokningen be-
talar du in 50kr på klubbens 
bankgiro. 

5. Du kan givetvis hämta kl 
18:00 och lämna tillbaka un-
der kvällen. Detta fungerar 
eftersom du själv sköter 
in/utlämning. 

6. Du får inte boka onsdagskväl-
lar eller kvällar då det är in-
troduktionspaddling.  
Introdagar är 24 maj, 16 och 
28 juni samt ev. 5 juli.  
Fortsättningsintroduktion 
21 juni samt 12 och 26 juli. 
Detta gäller oavsett om du 
lyckas boka i systemet. 

 
Hoppas du kommer att få nytta av detta under paddelsäsongen 2011. 

Lars-Olov Svensson 

Info från Tävlingssektionen: 
Sektionsansvarig är Sportchefen Ola Thyrvin 

Våra seniorer är iväg på olika läger, just nu har vi tre i 
Sydafrika, två i Florida och en åker inom kort till Portugal. 
Kör hårt så kommer detta år att bli lika bra som förra! 

Tävlingssidan har haft en Eskimågala, där priser för 2010 
års prestationer delades ut.  

Pristagarna 2010 med juryns motivering: 
Årets stjärnskott pojkar: Philip 
Landenstad 
Årets stjärnskott går till en kille som 
med glädje har kämpat oerhört hårt 
och varit på nästan alla träningspass. 
Han har utvecklats enormt det se-
naste året så om han fortsätter på 
samma sätt kommer han nå riktigt 
långt.  

Årets stjärnskott flickor: Iris 
Olovsson 
Årets stjärnskott går till en tjej med 
en stor vilja och glädje som inspire-
rar andra att träna lika mycket. Hon 
har varit på nästan alla träningspass 
och har tagit stora steg framåt det 
senaste året. Så om hon fortsätter 
på samma sätt kommer framgång-
arna på tävlingsbanan snart radas 
upp.  
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Årets kompis: Oliwer Wernersson 
Årets kompis går till en i klubben all-
tid ställer upp när det gäller. Han är 
en riktigt bra vän och det är en viktig 
egenskap för att nå långt i livet.  

Årets komet Dam: Cecilia Velin  
Hon har under året visat på en ny-
funnen glädje i kanotträningen och 
presterade över förväntningarna. 
Hon höjde sig ett steg i prestations-
nivån och lyckades ta hem 14 SM 
medaljer och 3 NM medaljer. 

Årets komet Herr: Jacob Holst   
Den som tilldelas detta pris har tagit 
enorma kliv i utvecklingen under 
året. Han vann maraton SM på 
hemmaplan och gjorde bra ifrån sig 
på maraton NM. Störst av allt är 13 
platsen på VM och tredjeplatsen i 
den totala världsrankingen. 

Årets K2-prestation: Ilona Jonsson 
& Michaela Lindblad  
I år var konkurrensen stor bland 
klubbens fina K2 besättningar. Priset 
delas ut till ett par som förvandlade i 
stort sett alla lopp de deltog i till 
guld, SM i maraton, NM i maraton 
och K2 1000m på SM för att nämna 
några. 

Uno Perssons pris Årets Presta-
tion: Michaela Lindblad  
Det är få som presterat så bra som 
denna person. Att vinna maraton SM, 
maraton NM och Dalslands kanal, bli 
6:a på U23 VM och även tävla på 
U23 EM i racing gör henne värdig 
detta pris.  Hon visar en otrolig 
mångsidighet genom att både pres-
tera bra på såväl 200m och mara-
tonlopp. 

Årets eldsjälar: Anders Velin & 
Lars-Olov Svensson 
De brinner för Eskimå och lägger ner 
sitt engagemang och stora delar av 
sin fritid i föreningen för att våra 
ungdomar ska kunna njuta av fram-
gångarna på träning och tävlingsba-
norna runt om i världen. Utan er 
hade kajakklubben Eskimå inte varit 
så bra. 

Inledande tal om föreningslivet 
(Cissi): 

”Jag har många gånger ställt mig 
frågan, vad skulle jag gjort om jag 
inte paddlade? Tänk efter själva, vad 
skulle ni göra? Ja, jag kanske skulle 
hålla på med en annan sport, eller 
jag skulle bara sitta hemma helt 
rastlös och ruttna bort? Nej, jag kan 
verkligen inte tänka mig ett liv utan 
anknytning till en idrott. Av idrotts-
föreningar lär vi oss mycket och 
framför allt har vi väldigt kul, får 
många vänner och bra träning.  

Däremot krävs det ett bra samar-
bete, en vilja och engagemang för 
att få föreningen att fungera och att 
utvecklas. Det blir tufft om bara en 
eller två skall bära upp en hel före-
ning. Idag är det problem ute i Sve-
rige med ideella ledare. Flera före-
ningar får inte ens ihop personer som 
vill sitta i styrelsen. 

För mig är det oförståeligt att det 
skall vara så svårt. Jag vet att alla 
jobbar mycket och har familj, men 
att lägga en timme i veckan på en 
förening är ändå inte så mycket. Om 
alla i en förening skulle hjälpas åt så 
skulle det inte bli så tungt och vi 
hade inte heller behövt lägga ner så 
mycket tid för det är många gånger 
där det brister. 

Kajakklubben Eskimå är en väldigt 
framgångsrik kanotklubb som har 
många bollar i luften och nya idéer 
på gång. Hur kan man ha många 
bollar i luften när man pratar kanot… 
Klubben har både vuxit storleksmäs-
sigt och prestationerna har blivit 
bättre. Men jag saknar fortfarande en 
hel del ungdomar i föreningen. Jag 
har under 2010 blivit utsedd till Ble-
kinges bästa tränare, men jag har 
ändå inte lyckats sprida kanotintres-
set och fånga så många ungdomar 
som jag velat. Så jag behöver er 
hjälp för att göra det ännu bättre. 
Det är träningspass som skall hållas, 
kanotskolor som skall anordnas, föl-
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jebåtar som skall köras, lokaler som 
skall städas, bryggor som skall må-
las. Det finns alltid arbete att göra 
och många gånger handlar det om 
dig eller kanske dina barn eller ung-
domar som skall få ett bra förenings-
liv. 

Många i föreningen har under året 
gjort väldigt bra jobb som har hjälpt 
föreningen framåt i utvecklingen. Vi 
har arrangerat Maraton SM, haft 

loppmarknad, annan försäljning, 
skolklasser som har paddlat och 
byggt en hel del på vår tomt. Vi är 
redan en väldigt framgångsrik klubb, 
men vi kan bli ännu bättre på många 
sätt. Tillsammans kan vi förflytta 
berg, men då gäller det att vi hjälps 
åt! 

Med detta vill jag dela ut ett nytt pris 
för året – årets eldsjäl”. 

 

Poloverksamheten: 
Ola och resten av pologänget kör vidare. Kommer bli kul med ett Eskimålag i en 
kanotpolo tävling! Undrar när? 

Simhallstiderna för polo är följande under vintern: 

Rödeby Simhall till 2011-05-15 söndagar 19:30-21:00 

Info från Materielsektionen: 
Sektionsansvarig är Leif Dristig och Rickard Wernersson. 

 

 

Peter Kinde har nu tagit tag i reparation och underhåll av 
kanoter. Peter når ni på mejl pekibo@hotmail.de. Vill du 
hjälpa till så hör av dig till honom eller sektionsansvariga. 

Samtliga båtar/motorer är/har varit på översyn/reparation eller annat. Vi kom-
mer så fort isen släpper hämta hem den stora båten och sen åker den vita in på 
motorbyte och styrreparation. 

Info från Skärgårds- och motionssektionen: 
Sektionsansvarig är Ingrid Holmberg 

 

Nytt för i år är att vi erbjuder en fortsättningsutbildning för de som 
vill lära sig mera - max 6 pers per gång. Utbildning enligt paddel-
passet med möjlighet till examination till grön paddlare. 

 

Onsdagspaddlingarna startar 11/5 och pågår till 14/9. Mörkerpaddling: 21/9. 
Det kan bli inställda gånger och ibland endast en tur på grund av ledarbrist. 
Under september blir det endast en sammanslagen tur. 
Pris för lån av kajak: 100 kr per gång eller säsongavgift för medlemmar: 225 kr 
(= 400 kr inkl. medlemsavgift). 

Nybörjarintroduktion: tisdag 24/5, torsdag 16/6 och tisdag 28/6. Pris: 200 kr. 

Fortsättningsutbildning: tisdagarna: 21/6, 12/7och 26/7. Pris: 200 kr 

Sälpaddling: söndag 2/10: Örarevet eller Olsäng. 

Helgturer och övernattningsturer: under planering. 
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Pris vid ordnade klubbturer är ordinarie pris för ev. kajakhyra (med avdrag för 
medlemsrabatt). Dessutom kan det tillkomma en deltagaravgift. 

SKP:s hemsida http://www.eskima.se ger uppdaterad information. 

Info från Byggnadssektionen: 
Sektionsansvarig är Thomas Aronsson. 

Till våren planerar vi för en utbyggnad mot Jolleklubben, detta 
för att skapa plats för K2:or, K4:or och roddbåtar + tält etc.  
Men detta beror helt på hur det ekonomiska läget ser ut att 
bli. Med mindre inkomster p.g.a. av utebliven loppis så 
kommer vi att vara tvungna att dra ner på utgifterna. 

ch 

och 

 

Info från Försäljningssektionen: 
Sektionsansvarig är vakant. Finns det någon intresserad så anmäl dig till styrel-
sen. 

Anna Thyrvin har fr.o.m. nu tagit hand om Ullmax och Newbody 
försäljningen, mer info kommer inom kort från Anna. Sätt upp er 
på försäljningslistan och sälj våra produkter. Både Ullmax o
Newbody är RIKTIGT bra grejer!  
Kolla på hemsidorna http://www.ullmax.se/ och 
http://www.newbody.se/startsidan/ 

Ny kollektion med Profilkläder i samarbete med Stadium finns nu färdig Skickas 
ut inom kort. 

Info från Kompetensutvecklingssektionen: 
Sektionsansvarig är Anders Mizser och Veronica Söderström 

Vi har nu planerat för vad vi skall göra för de 65 000 kr som vi 
fick i Idrottslyft från förbundet. Det blir en hel del utbildningar 
annat för ledare 2011. 
Nedan beskrivs utbildning för såväl tävlings ledare/tränare som 
SKP ledare, detta för att få en integrerad utbildning för Eskimås 
ledarstab: 

Våren2011:  
Morgondagens Idrott - SISU vill 
arrangera en träff för alla klubbens 
ledare (även organisationsledare) på 
Boda borg och med efterföljande 
verksamhetsplanering över sektions-
gränserna. De vill ha förslag på da-
tum när vi kan. SISU betalar. 

Tankar och idéer som kan vara 
intressant att ta upp: ”Kajak-
lagarkurs” för aktiva deltagare Vi har 
kajaker att laga och många vill lära 
sig. Kan vi slå två flugor i en smäll? 

Ökad samverkan mellan Tävling/SKP. 
Hur erbjuder vi en bra övergång 
mellan de båda sektionerna för de 
ungdomar som inte vill satsa på en 
elitkarriär men som vill fortsätta 
paddla? 

Eskimårollövning i simhall – 
Genomfördes söndagen den 6/3 - 
Madde och Micke kom till Rödeby 
Simhall och lärde oss eskimåroll. De 
ställde upp gratis! 
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Lekande Kanot: Vi har 7 timmar 
kvar på kursen Lekande kanot - Anna 
på Kanotförbundet vill ha in förslag 
på datum då vi kan ta emot lärare 
från dem. Kostnaden för detta ligger 
inom ramen för de medel vi har be-
viljats i Idrottslyftet. 

Teknikklinik: Kurs i att lära sig se 
brister i teknik och presentera för-
bättring.  Anna på Kanotförbundet 
vill ha in förslag på datum då vi kan 
ta emot lärare från dem. Kostnaden 
för detta ligger inom ramen för de 
medel vi har beviljats i Idrottslyftet. 

Examinering Förarbevis: Sju le-
dare i SKP har sedan i höstas gått 
egen studiecirkel Förarbevis för båt 
(krävs för att kunna examineras i 
Nordisk Instruktörslicens NIL). den 
30 mars hålls examination på klub-
ben. SISU betalar examinatören och 
Anders har meddelat att klubben 
betalar examinationsavgiften (300 
kr/pers, dvs totalt 2100 kr). 

Introduktion NIL och räddnings-
övningar i tuffa vågor: Examinatör 
från NIL kan komma och öva rädd-
ningsövningar i tuffa vatten (Rock-
hopping) med SKP-ledarna samt visa 
oss tekniker att öva på inför NIL-
examinering nivå "Hjälpinstruktör". 
Han kan i maj och vill ha förslag på 
datum. Kostnaden blir 1000 kr per 
deltagare för heldagsaktivitet. Sty-
relsen måste godkänna kostnaden 

(Kanotförbundet har meddelat att vi 
inte kan ta genom idrottslyftet). 

Behålla fler ungdomar: Här 
kommer tävlingssektionen att satsa 
på kanotfritids med läxläsning, lekar 
och paddling under året. Detta för att 
ge de aktiva som vill satsa på kanot 
en chans att kunna träna och klara 
ut skolans hårda krav och göra detta 
gemensamt, kostnad ca 16 000 kr. 
Kostnaden tas av Idrottslyftbidraget 
för 2010. 

Utbildning av ledare: Under året 
planerar vi för Steg 3 utbildning, 
Teknikcoach, grundläggande tränar 
utbildning och mentorprojekt för våra 
ledare/tränare inom 
tävlingssektionen. Mer detaljer 
kommer senare, kostnad ca 15 000 
kr. Kostnaden tas av Id-
rottslyftbidraget för 2010. 

Materielinköp: Inköp av 
ungdomskajaker, beställning av 
K2:or och K1:or är gjord, leverans i 
april/maj, kostnad ca 20 000 kr. 
Kostnaden tas av Idrottslyftbidraget 
för 2010. 

Tjejsatsningar: Här kommer 
tävlingssektionen att satsa på helgläger, 
speciella satsningar på tjejer från skolor, 
besättningsträning för tjejer, flera tjejer 
som ledare osv, beräknad kostnad ca 
10 000 kr.  Kostnaden tas av Id-
rottslyftbidraget för 2010.

 

Hösten 2011:  
Paddelpasset Blå Nivå och Le-
vande Kanot: Kanotförbundet ar-
betar på nästa nivå inom paddelpas-
set och den beräknas vara klar till 
hösten. Jag har meddelat dem att vi 
är engagerade i detta och ser oss 
gärna som en aktiv klubb i deras 
fortsatta utveckling av Paddelpasset. 
Men pengar för idrottslyftet kommer 
inte att kunna sökas längre, så jag 
har frågat om det finns andra stöd 
att få och hoppas att de ser positivt 

på att få oss med i detta arbete. De 
kommer att återkomma med mer 
information gällande detta senare i 
sommar/tidig höst. 

Grundtränarutbildning nivå 1: 
Tävlingssektionen försöker få in detta 
för sina tränare under första delen av 
2011 och den är finansierad genom 
idrottslyftbidraget. 
Hålls av SISU. Måste man gå om 
man vill kunna examinera i Paddel-
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passet Blå Nivå. Datum för utbild-
ningstillfällena är ännu inte klara. 
SISU hör av sig med information när 
datumen är satta. De tror att det 
kommer att bli i slutet av september. 
SISU kan ge 30 % rabatt på kursen 
som kostar ca 1500 kr/person. Sty-
relsen måste godkänna kostnaden 
innan vi bokar. 

Examineringstillfälle NIL "Hjälp-
instruktör": NIL-examinatör kan 
komma till klubben i september och 
hålla examination. Examinationen tar 
2 dagar och Förarbevis krävs. Kost-
nad 2600 kr/person. Styrelsen måste 
godkänna kostnaden innan vi bokar. 

Forskajak: Vi har länge pratat om 
att alla ledare ska prova Forskajak 
tillsammans. SISU har sagt att de 
kan tänka sig att eventuellt ta kost-
naden för aktiviteten, men de vill 
höra vad det kostar innan de beslu-
tar. Micke och Madde på frilufts-
främjandet kan erbjuda en halvdag 
för 500 kr/person om vi har egna 
kajaker, Ursulas äventyr kostar 875 
kr/person och halvdag om vi inte har 
egna kajaker. Frågan är om vi hinner 
med aktiviteten, det är mycket som 
det är? Kanske sparar den till 2012. 

 

Andra idéer som dykt upp:  
1. Aktiv skadeomhändertagande istället för HLR.  
2. Lära sig "läsa väder". Kanske kan vara något till våren 2012.  

Möjliga utvecklingsmöjligheter med mer kompetenta ledare – ”Att sätta 
Eskimå på kartan”:  

1. Klubb med spetskompetens inom paddelpasset. Andra klubbar skickar sina 
ledare till oss för examination. 

2. Utveckling av olika arrangemang med hjälp av kompetenta ledare som vill få 
möjlighet att utöva sin kompetens  

Info från Marknadsföringssektionen: 
Sektionsansvarig är Cecilia Velin 

 

Vi har under 2010 haft samarbete med följande (och de flesta är 
fortsatt med 2011): 
 

Lok&Motion 
WIP 
Restaurang Eken 
Mats Svenssons bil AB 
Synpotik Karlshamn och Karlskrona 

Scandic 
Seccredo  
SISU Idrottsutbildarna 
Stadium 
Swedbank 

 
Har ni idéer på samarbetspartners eller dylikt kontakta Cissi. 
cecilia_velin@hotmail.com 

Säljes 
Det finns ett antal kajaker till salu + en paddel se nedan: 

OBS vi kan inte lova att dessa finns kvar. 

Ilona har två kajaker till salu, kontakta henne för mer info. 

 8

mailto:cecilia_velin@hotmail.com


Svante säljer sin kanot. Intresserad? Ring Malin 0708-64 46 50. 

Philip säljer en Plastex Athena för mer info kontakta Philip. 

Emma säljer en Kajner Children paddel. Mejl: moller.emma@hotmail.com 
Tel. 0733-405491 

Annonsera här om du har något du vill köpa eller sälja! Nästa utgivningsdatum 
ca 15 maj 2011. Skicka manus till redaktören (se nedan). 

Övrigt: 
Det kommer inom kort en ny profilklädeskollektion från Stadium. Glöm inte att 
sätta upp bonusen på Eskimå när ni handlar där. 

Klubben kommer att förmedla köp av Hody kanoter (Ungerska kanoter), racing 
kanoter, motions kanoter och havskajaker till ett mycket bra pris. Kolla med An-
ders Velin. Ni får gärna provpaddla klubbens Hody kanoter. 

Kajaktiv kommer och visar årets nyheter och erbjuder möjligheten till 
provpaddling den 9/5. Mer info kommer på hemsidor och anslås på klubben. 

Våra kanotister i Sydafrika och Florida hälsar till er alla! 
 

         

Klubbinfo 
Adress till klubben: Box 4028 

37104 Karlskrona 

Telefon till klubbhuset: 0455-124 76 

E-post: fam.velin@telia.com 

Bankgironummer: 5403-7197 

Klubbens officiella hemsida: 

Resebloggen: 

Elitgruppens blogg 

Skärgårdspaddlarnas hem-
sida: 

SKP utfärdsrapporter: 

http://www3.idrottonline.se/default.aspx?id=87340 

http://eskimaresor.blogg.se/ 

http://eskimaeliten.wordpress.com/ 

www.eskima.se/ 
 

http://skargardspaddlarna.blogspot.com/ 

 

Med vänlig hälsning 
Styrelsen Kajakklubben Eskimå 
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