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Info från ordföranden
Det finns medlemmar glömmer att låsa ytterdörr och andra dörrar. Detta måste
vi skärpa oss med. GLÖM INTE ATT LÅSA!
Vilket kanotår vi haft igen! Även om inte året är slut så går vi mot sluttampen.
Många fina framgångar på tävlingsbanor, flera landslagsuppdrag, massor med
nya barn/ungdomar med på träningar, onsdagspaddling och nu på slutet¸
mörkerpaddlingar och en kanonarbetsdag!
Vi har genom hårt arbete lyckats hålla ner egenavgifter för VM och flera stora
skoluthyrningar har vänt den negativa trenden inom ekonomin. Vi har kunnat
köpa en familje-K2:a och två nya havskajaker för uthyrningen. Fortfarande finns
det mycket att göra för att få en bra ekonomi och med alla krafter tar vi tag i
detta. Loppis 2012 skall bli av!
Ett fantastiskt engagemang och arbete på årets städdag! Vi hann massor. Tack
alla som gjorde vårt klubbhus och allt runt omkring rent och snyggt.
Styrelsen och idégruppen är med i ett jättekul arbete som Blekinge
Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna driver med ett antal föreningar i
Blekinge. Närmast skall vi träffas under en fre-lör för fortsatt arbete.
Karlskrona kommun har påbörjat en satsning för elitidrott och att titta på
anläggningar/arenor. Här medverkar vi också.
Nedan VIKTIG info om mejlsystem för KK Eskimå, tack Hampus för jobbet
med detta. Han har lovat att hjälpa oss igång, bra!
Anders Velin

Fler Gör Mer!
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Rekrytera, utveckla och behålla organisationsledare!
Alla organisationer har en sak gemensamt. Ska de fortleva och utvecklas måste
de jobba med sin ”kärna” och sitt ”frö” och ständigt ställa utmanande frågor:
Varför finns vi till? Vad är det som berättigar vår existens? Vad vill vi vara?
Organisationsledarna kan liknas vid trädgårdsmästare som har till uppgift att
skapa ramar, god jordmån och tillväxt i drivhuset. Allt för att föreningen och
verksamheten ska må bra och utvecklas på bästa sätt. Organisationsledarna är
ryggraden i detta arbete och mycket viktiga kuggar i föreningens utveckling.
Syfte med projektet

Huvudsyftet är att stärka våra föreningar i arbetet att rekrytera, utveckla och
behålla organisationsledare inom idrotten.
Mål med projektet







Att få fler att engagera sig inom idrotten.
Att lyfta fram de positiva drivkrafterna det innebär att engagera sig som
organisationsledare.
Att utveckla och inspirera både föreningen och den enskilda individen.
Att engagera ca 15 föreningar fullt ut enligt projektupplägget.
Att engagera ca 150 nuvarande och blivande styrelseledamöter.
Att engagera ca 1000 ledare i utvecklingsarbetet.

Nytt mejlsystem i KK Eskimå
Styrelsen har bestämt sig för att byta till ett modernare och enklare
mejlsystem i kajakklubben. I denna text kommer du få veta vad
förändringarna innebär för dig och vad du behöver göra för att fortsatt
få information från Eskimå.
Bakgrund

Det gamla systemet i tävlingssektionen med manuellt uppdaterade listor betydde
mycket arbete för Lars-Olov och det hände lätt att information skickades till fel
lista. Skärgårdspaddlarna använda ett annat system, men mejl därifrån fastnade
lätt i skräppostfilter. Därför bestämde styrelsen att hela Eskimå ska byta till
Google Groups.
Hur fungerar det nya systemet?

Det är mycket enkelt! Allt du behöver göra är att bestämma dig vilken
information du vill ha, och därefter skriva upp dig för den aktuella listan.
Google Groups bygger på att alla i gruppen nås på en adress, till exempel
medlemmar-eskima@googlegroups.com. Om du skickar ett mejl till den adressen
kommer det spridas till alla som är medlemmar i den gruppen. Allt bygger på att
du registrerar den e-postadress du vill ha information till hos den grupp du vill ha
information ifrån. Ifall du byter e-postadress skickar du bara ett nytt
registreringsmejl till gruppen så uppdateras dina uppgifter automatiskt.
Vilka grupper kan du välja mellan?

För att du ska få just den information du är intresserad av får du välja
mellan tre grupper. Om du vill kan du registrera dig för fler grupper, men tänk
på att du då kan få samma mejl flera gånger eftersom du får mejlet en gång för
varje grupp du är med i. Om du idag är med på SKP:s eller tävlingsgruppens lista
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kommer du få en inbjudan till en lämplig grupp de närmaste dagarna. Om det
inte kommer någon bör du följa instruktionerna givna nedan.
Medlemmar Eskimå

Denna grupp passar dig som är intresserad av verksamheten i Eskimå
men inte engagerad i SKP eller Tävlingssektionen. Du får information om
möten, städdagar och annat viktigt.
Skicka ett mejl till medlemmar-eskima+subscribe@googlegroups.com för att få
information från den här gruppen.
Skärgårdspaddlarna Eskimå

I denna grupp får du all information som går till den föregående
gruppen, men du får dessutom mejl om klubbens skärgårdsverksamhet.
Skicka ett mejl till skp-eskima+subscribe@googlegroups.com för att få
information från den här gruppen.
Tävlingsgruppen Eskimå

I den här gruppen får du information från tävlings- och
ungdomssektionen i klubben. Den passar därför exempelvis dig som själv
tävlings- eller träningspaddlar, eller är förälder till någon som paddlar. I denna
grupp kommer det ganska många mejl, så välj den bara om du tillhör den här
sektionen. Självklart får du här all grundläggande information som går till den
första gruppen såsom tider för städdagar m.m.
Skicka ett mejl till tavlingssektionen-eskima+subscribe@googlegroups.com för
att få information från den här gruppen.
Nu är du klar (om du vill)

Så, om du har valt en av ovanstående grupper så kommer du fortsatt få
information från Eskimå. Om det uppstår problem får du gärna höra av dig till
Hampus Bergquist som sköter övergången. Adressen är hampus@bergq.com.
Om du har ett Googlekonto (exempelvis via Gmail eller Youtube) så kan du på
din grupps hemsida, vars adress du finner i välkomstmejlet, ändra inställningar
för ditt medlemskap. Du kan exempelvis välja att endast ta emot ett
sammanfattande mejl varje dag istället för att få mejlen i realtid. Detta är
absolut inget nödvändigt, men låter det intressant så är det gratis att skaffa ett
Googlekonto.
Vett & Etikett

Eftersom det är ganska många prenumeranter på e-postlistorna är det viktigt att
du tänker på nedanstående.
Ifall du trycker ”svara alla” när du har fått ett mejl från listan så kommer ditt
mejl, som det låter, skickas till alla prenumeranter på listan. Det är givetvis
praktiskt och bra om vad du skriver berör hela gruppen, men ifall så inte är fallet
så var vänlig och använd knappen ”Svara” istället.
Avslutningsvis

Det är sällan allt blir perfekt från början, så om du har synpunkter på hur
systemet fungerar så får du gärna höra av dig. Det nya systemet kommer finnas
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parallellt med det gamla till och med den första november, sedan går vi helt över
till Google Groups. Lycka till!
Hampus Bergquist

hampus@bergq.com

Tävlingssektionen:
Sektionsansvarig är Sportchefen Ola Thyrvin
VM i Kanotmaraton i Singapore 19-23 oktober, med Jacob och Michaela på
startlinjen, lycka till!
Den Svenska truppen har under VM i Singapore ett samarbete med Volvo
Construction Equipment och med detta stöd kommer vi att komma än bättre
förberedda och nu går vi för medaljer i Singapore. Tack Volvo Construction
Equipment i Singapore för ert stöd!

VM-truppen
Poloverksamheten:
Nu kör vi polo/simning/eskimåsvängsövning på söndagar 19.30-21.00.
Udda veckonummer spelar vi kanotpolo. För polo har vi satt en åldersgräns att
man ska fylla 13 i år. Detta gör vi dels pga. den sena tiden och dels för att polo
är en ganska hård sport. Att blanda för unga med äldre blir troligtvis inte bra. Vi
planerar att ha några tillfällen när bara de yngre får spela och lägga detta i
samband med lov så att man inte behöver gå upp tidigt på måndagsmorgonen.
Återkommer med datum för detta.
Jämna veckor kommer vi att ha simning/bad/eskimåsvängsträning. Till detta är
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alla välkomna - även föräldrar. Det kommer inte att vara någon organiserad
träning utan man simmar det man själv känner för. Jag tar med någon kanot för
de som vill öva eskimåsväng.
Vi har full fart på träningarna och på DM i Kalmar ställde vi upp med 17 aktiva,
varav 14 från årets kanotskola, JÄTTEKUL. Vi körde en kanotskoleavslutning med
lekar, paddel stafett, korvgrillning och massor av skoj. En härlig mörkerpaddling
har vi också kört, va kul vi har i Eskimå!
Bilder och mer info finns på bloggen och/eller på facebook.

Materielsektionen:
Sektionsansvarig är Leif Dristig och Rickard Wernersson.
Peter Kinde har tagit tag i reparation och underhåll av kanoter. Peter når ni på
mejl pekibo@hotmail.de. Kan du hjälpa till?
Tack Peter för allt jobb du gör med kanoterna, utan Peters hjälp hade vi
inte haft många kanoter igång!

Skärgårds- och motionssektionen:
Sektionsansvarig är Björn Mårtensson
De senaste månaderna har bjudit på varierat väder men alltid bra paddling.
Uppslutningen har varit god in i det sista och här är några av våra höjdpunkter.
Räddningsövningar
Vår sedvanliga ”räddningsonsdag” hade ovanligt många deltagare. Även om alla
inte hade kommit förberedda på att bada så var de flesta villiga att prova på. En
del fler än en gång.
Både kamraträddning och självräddning förevisades av ledarna som inte var sena
att doppa sig även om vattnet hade hunnit bli lite kyligare än vad augusti brukar
lova.
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Mörkerpaddling
I mitten av september drog vi ut på mörkerpaddling vilket avslutade vår
onsdagspaddlingssäsong. Det hade varit ganska risigt väder hela veckan och
fram till avfärd kunde vi inte gissa om det skulle bli solsken eller spöregn.
Vi trotsade vågor & vind och tog oss runt till Enholmen i Lyckebyfjärden där vi
gick iland och grillade korv medans solen gick ner och månen tittade fram.
Det blev en spännande och härlig paddling som gav oss ett perfekt avslut.

Sälpaddling
Första helgen i oktober lastade vi kajkerna en dimmig söndagsmorgon och åkte
upp till Värnanäs sälreservat. Dagen var full av naturupplevelser med både sälar
och havsörnar. Den blev även kajaksocialt tillsammans med Kalmar Kanotklubb
som vi hade bestämt möte med. En hel kajakarmada slöt upp i Ekenäs där vi
delade upp oss för att minimera påverkan på djurlivet. Vid lunch möttes vi upp
på en ö för att äta och prata paddling innan det var dags att glida vidare.

Förhoppningsvis får vi till en tur till innan året tar slut, men annars kan vi läsa
utflyktsbloggen (http://skargardspaddlarna.blogspot.com/) och minnas säsongen
som har gått.
Vi passar på att tacka alla ledare som har ställt upp oavsett väder. Utan er hade
säsongen varit mycket kortare.
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Till deltagarna säger vi: Tack för i år & hoppas vi ses till våren!
Har ni några tankar kring saker vi gjort bra eller saker vi kan ändra på för att bli
ännu bättre eller har du några önskemål på vinteraktiviteter, mejla dina förslag
till skargardspaddlarna@hotmail.com.
Eventuella höst-, vinter och våraktiveter annonseras via mejllistan och på
www.eskima.se
Vi ses på vattnet!
/Skärgårdspaddlarna

Byggnadssektionen:
Sektionsansvarig är Thomas Aronsson.
Fasaden behöver snart en uppsnyggning och utbyggnadsplanerna för
kanotförvaring behöver hållas vid liv! Men detta får vänta tills vi jobbat upp en
bra ekonomi.

Försäljningssektionen:
Sektionsansvarig är vakant. Finns det någon intresserad?
Anna Thyrvin har tagit ett stort ansvar för klädesförsäljningen, ett stort tack till
Anna.
Kolla på Ullmax och Newbodys hemsidor:
http://www.ullmax.se/ och http://www.newbody.se/startsidan/
Vi finns nu också med som ”Ullmax vänner”:
http://www.ullmax.se/page.asp?info=friends&ID=6

Kompetensutvecklingssektionen:
Sektionsansvarig är Anders Mizser och Veronica Söderström
Vi kommer inom kort fördela årets Idrottslyftstöd.

Marknadsföringssektionen:
Sektionsansvarig är Cecilia Velin
Har ni idéer på samarbetspartners eller dylikt kontakta Cissi.
cecilia_velin@hotmail.com

Säljes
Krister Andersson säljer sin
egenbyggda mycket fina kajak.
Kontakta honom för provpaddling
och köp.
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Torrdräkt storlek Medium

Namn: Anders Landenstad
Telefon: 0733-277 007

Gul Code Zero Stretch Torrdräkt GCX4 i ”nyskick”. Storlek M.
Endast använd ett fåtal gånger.
Nypris: 5995 kr
Nu 2800 kr

Övrigt:
Glöm inte att ha era kajaker försäkrade, klubben har enbart försäkring på
klubbens kajaker. Se exempelvis Bråvikens kanotklubb där en brand startade i
bastun och ett hundratal kajaker brann upp. Tyvärr hade en hel del inte dessa
kajaker försäkrade.

Klubbinfo
Adress till klubben:

Box 4028
37104 Karlskrona

Telefon till klubbhuset:

0455-124 76

E-post:

anders.velin@gmail.com

Bankgironummer:

5403-7197

Klubbens officiella hemsida: http://www3.idrottonline.se/default.aspx?id=87340
Resebloggen:

http://eskimaresor.blogg.se/

Elitgruppens blogg

http://eskimaeliten.wordpress.com/

Skärgårdspaddlarnas hemsida:

www.eskima.se/

SKP utfärdsrapporter:

http://skargardspaddlarna.blogspot.com/

Med vänlig hälsning
Styrelsen Kajakklubben Eskimå
________________________________________________________________
Redaktör för Eskimåbladet: Göran Husberg
husberg.goran@gmail.com
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