
 

 

 

  Eskimå-bladet  Nr 17 120406 

 

 
Hej allihopa, detta är årets första Eskimå-blad. Tyvärr lite sent, men vi 

valde att vänta in viktiga möten och få med all viktig information. 

 

Info från ordföranden: 

 

Medlemmar glömmer att låsa ytterdörr och andra dörrar, detta måste vi 

skärpa oss med, GLÖM INTE ATT LÅSA! Ja vi skall fixa låset, det är 

trögt. 

 

Loppis 28-29 april, kom och var med, vi skall här sälja allt vi samlat in och 

ha kul. Anmäl er till Mats och Susanne. Har ni saker att skänka till 

loppisen så bara säg till. 

 

Fitness5 kommer vi vara med och arrangera den 9-10 juni på Långö, vi 

kommer ha prova på paddling, fika och lunch försäljning, grillkväll och sen 

kommer det vara tävlingar, multisporttävlingar och strongman. Kom och 

var med, vi behöver allt stöd. 

 

BLT paddlingar 15, 22 och 29 maj, här kommer vi erbjuda 

nybörjarpaddling för alla. 

 

Sail 2012 där vi kommer att ansvara för vattenaktiviteter och massor av 

kul. 

 

När ni handlar på Stadium så kommer ni väl ihåg att säga till i kassan, ”att 

ni vill sätta upp bonusen på Eskimå”, tack. Detta ger oss en bonus som vi 

kan nyttja för våra inköp av artiklar. 

 

Styrelsen tackar för förtroendet och konstituerade sig enligt följande: 
Ordförande Anders Velin (enligt årsmötet) 

Vice ordförande Ingrid Holmberg 

Kassör   Lars-Olov Svensson  

Sekreterare Ola Thyrvin  

Övrig ledamot  Thomas Aronsson 

Övrig ledamot Maria Wilhelmsson 

Övrig ledamot Cecilia Velin 

 
 



Styrelsen och idegruppen är med i ett jättekul arbete som Blekinge 

Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna driver med ett antal föreningar 

i Blekinge.  

 

Karlskrona kommun har påbörjat en satsning för elitidrott, skapa ett 

elitidrottsråd, ta ut ett ”Team Karlskrona” och att titta på 

anläggningar/arenor här medverkar vi också. 

 

Nedan VIKTIG info om Fler gör Mer, hemsida och mailsystem för KK 

Eskimå, tack Anders L och Hampus för jobbet med dessa nya ”system”.  

 

/Anders Velin 

 

Fler Gör Mer 
 

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. 

Eskimå har valt att börja jobba med följande punkter: 

 Ta fram en affärsplan 



 Utveckla plan för medlemsaktiviteter och plan för aktiviteter där vi lär av 
varandra 

 Arbeta fram en ledarbroschyr som beskriver våra olika ledarroller 

 Stärka varumärket 

 Titta över stadgarna 

 Uppdatera hemsida och maillistor 

 Ta fram förslag på ledar och profilkläder 

 Ta fram gemensam verksamhets och utbildningsplan 

 Klubbhuset (reparation och renoverings behov) 
 

Ny hemsida med allt som berör Eskimås 
verksamhet. 

http://kkeskima.se/ 

 
Nytt mailsystem i KK eskimå 

 

I skickade i höstas ut information, men saknar en del av er! 

Styrelsen har bestämt sig för att byta till ett modernare och enklare mailsystem i 

kajakklubben. I denna text kommer du få veta om vad förändringarna innebär för dig 

och vad du behöver göra för att fortsatt få information från Eskimå. 

 

”Har mailboxen varit ovanligt tom de senaste månaderna? Det bero på att Eskimå 
har bytt mailsystem, och för att fortsätta få mail från klubben behöver du själv 
registrera dig. Du kan välja mellan tre listor: tävlingslistan  ger dig all information om 
träningspass och klubbaktiviteter. Den passar till dig som själv tävlingspaddlar eller är 
förälder. SKP-listan ger dig information om skärgårdsverksamheten och 
gemensamma klubbhändelser. Medlemslistanger dig bara grundläggande 
information om viktiga möten och så liknande. Bestäm dig för vilken lista som passar 
dig bäst och skicka sedan ett tomt meddelande till någon av adresserna nedan 
beroende på vilken lista du valt. Följ sedan noggrant instruktionerna i det mail som 
kommer som svar. Har du frågor får du gärna höra av dig till Hampus Bergquist 
på hampus@bergq.com eller 0763 28 39 67! 
  
Medlemslistan: medlemmar-eskima+subscribe@googlegroups.com 
Tävlingslistan: tavlingssektionen-eskima+subscribe@googlegroups.com 
Skärgårdslistan: skp-eskima+subscribe@googlegroups.com ” 
 

 

Info från de olika sektionerna.  

 

Tävlingssektionen: 
Sektionsansvarig är Sportchefen Ola Thyrvin 

http://kkeskima.se/
mailto:hampus@bergq.com
mailto:medlemmar-eskima+subscribe@googlegroups.com
mailto:tavlingssektionen-eskima+subscribe@googlegroups.com
mailto:skp-eskima+subscribe@googlegroups.com


Planeringsmöte för årets säsong är klart och ett föräldrarmöte där vi 

informerade om årets träningar/tävlingar, arrangemang under året för 

Eskimå, ekonomi etc. SM avgörs i Nyköping den 1-6/7. 

Just nu är Michaela och Jacob på landslagsläger i Portugal. Vi har 

påbörjat paddelträningen här hemma och nu tränar vi på för fullt inför 

säsongen. Cissi, Phillip och Sandra är i Portugal på KanotSyd läger, kör 

hårt. 

 

Materielsektionen: 
Det behövs massor av hjälp med ALLA kanoter! Hjälp! 
Peter Kinde har nu tagit tag i reparation och underhåll av kanoter, Peter 

når ni på mail pekibo@hotmail.de 

Tack Peter för allt jobb du gör med kanoterna, utan Peters hjälp hade vi 

inte haft många kanoter igång! 

 

Bryggorna är i stort behov av reparation och underhåll, här behöver vi 

kraftsamla på åtgärder, anmäl er gärna för detta arbete. 

 

Nytt från Skärgårds- och motionssektionen: 
Sektionsansvarig är Björn Mårtensson  

 

Onsdagspaddling 

I år kommer vi köra ett nytt koncept på onsdagarna. För att vara med och 

paddla ska man i år ha bokat och betalt kajak i förväg. Vi kommer inte 

erbjuda säsongskort som det ser ut i dagsläget. Naturligtvis är alla med 

egen kajak välkomna precis som vanligt. En tur varje onsdag utlovas och 

turlängd avgörs av ledare och grupp i samråd på plats. Mer om hur 

bokningen kommer gå till kan ni hitta på vår hemsida i mitten på maj. 

Säsongen startar inte förrän i juni men vi rivstartar med en dagstur den 

6/6. 

6/6 Nationaldagstur kl 10 – 14, medtag lunch och fika. 

13/6 – 29/8 eventuellt längre om intresse finns kl 18-20 .  

Säsongen avslutas med en mörkerpaddling i september. 

OBS! Vid starttiden ska man vara på vattnet.  

 

Nybörjarpaddling  

I dagsläget är inga nybörjartillfällen inplanerade förutom BLT-

paddlingarna i maj (vid 3 tillfällen). 

 

Söndagspaddling 

Målet är att erbjuda fler tillfällen att paddla en förmiddagstur på söndagar. 

Dessa kommer annonseras på hemsidan och via vår nya deltagarlista. 

mailto:pekibo@hotmail.de


 

Sälpaddling 

Vår traditionella sälpaddling blir i år söndagen den 7/10.  

 

Vi har just nu ett akut behov av nya ledare till vår verksamhet. Är du 

intresserad av att hjälpa till? Hör av dig till Björn Mårtensson, Ingrid 

Holmberg eller Maria Wilhelmsson. 

 

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. 

Försäljningsektionen: 
Sektionsansvarig är vakant. 

Inom kort en ny säljperiod med Newbody, mer info kommer snart. 

 

Anna Thyrvin har här tagit ett stort ansvar för klädesförsäljningen, ett 

stort tack till Anna. Kolla på Ullmax och Newbodys hemsidor: 

http://www.ullmax.se/ 

http://www.newbody.se/startsidan/ 

Vi finns nu också med som ”Ullmax vänner”, se länk: 

http://www.ullmax.se/page.asp?info=friends&ID=6  

Vi har också profilkläder från Stadium, se mer info på hemsidan. 

Kompetens och utvecklingssektion: 

 
Sektionsansvarig är Anders Mizser och Maria Wilhelmsson 

Vi kommer inom kort fördela årets Idrottslyftstöd. 

 

Marknadsföringssektion: 

Sektionsansvarig är Cecilia Velin 

http://www.ullmax.se/
http://www.newbody.se/startsidan/
http://www.ullmax.se/page.asp?info=friends&ID=6


Har ni idéer på samarbetspartners eller dylikt kontakta Cissi. Vill ni köra 

en företagspaddling eller annat så kan ni också kontakta Cissi. 

cecilia_velin@hotmail.com 

Säljes: 

 
Krister Andersson säljer sin egenbyggda mycket fina kajak, kontakta 

Krister för provpaddling och köp. 

 
 

 

 

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. 

Klubb info: 
Adress till klubben:  

Box 4028 

37104 

Karlskrona 

 

Telefon  Anders Velins tfn är 0709-740315 

mailto:cecilia_velin@hotmail.com


Mail  anders.velin@gmail.com 

 

Bankgiro nr 5403-7197  

 

Hemsida: (Klubbens officiella). 

 

http://kkeskima.se/ 
 

Mvh 

Anders Velin 

Ordförande Kajakklubben Eskimå 

 

 

 

 

mailto:anders.velin@gmail.com
http://kkeskima.se/

