
 

 

 

  Eskimå-bladet  Nr 18 120615 

 

 
Hej allihopa, detta är årets andra Eskimå-blad. Lite sent denna gången 

också. 

 

Info från ordföranden: 

 

Loppis 28-29 april en succé, ett jättejobb av alla inblandade och mycket 

viktig inkomst till vår verksamhet. 

 

BLT paddling är väl genom tiderna den största succén som jag känner till, 

redan innan annonsen var ute i tidningen var det fullbelagt, vi fick sätta in 

2 dagar till. Vi körde prova på paddling för nybörjare 3 dagar/vecka i 3 

veckor, ca 75 personer som fick chansen och alla var helnöjda. Här gjorde 

Cissi en fantastisk insats med planering och schema läggning. 

 

Fitness5 9 juni också det en succé, vilket kanon engagemang av alla som 

hjälpte till. Vi visar att Eskimå kan jobba med andra kringarrangemang 

som även detta gav klirr i kassan. 

 

Flera väldigt uppskattade företagspaddlingar har genomförts. Senaste 

veckan med Telenor och BTH. 

 

TACK allihopa! 

 

Vi får besök från Bremen 21/7 – 3/8, ca 50 personer som kommer att bo, 

äta, paddla och ha kul hos oss. 

 

Sail 2012 9-11 augusti där Eskimå 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. 

 

/Anders Velin 

 
 



http://kkeskima.se/ 

 
 

 

Info från de olika sektionerna.  

 

Tävlingssektionen: 
Sektionsansvarig är Sportchefen Ola Thyrvin 

Flera fina tävlingsresultat efter vårens tävlingar, vårregattan i Jönköping, 

RönneÅ rännet, SUC i Hofors och nu till helgen SUC i Åkulla. Flera av de 

yngre förmågorna har gjort tävlingsdebut och på SM i Nyköping blir vi 

flera än på flera år, kul. Vi hade flera stycken med på läger i Ängelholm i 

anslutning till RönneÅ rännet, man körde maraton, teknik och hade kul. 

Michaela körde Världscup i Poznan, Polen och med en stark insats på K1 

1000 meter tog en 4:e plats i B-finalen, men sen övertygande hon än mer på 

5000 meters loppet, Michaela tog brons på VC! Grattis. 

Michaela är uttagen att representera Sverige på EM för U23 i Portugal i 

juli, grattis. 

Jacob körde en World Series Maraton tävling i Amsterdam och gjorde ett 

kanonlopp, blev 7:a efter fin körning. 

Jacob och Michaela kör Världscupen i maraton i Köpenhamn över 

midsommarhelgen. Tillförordnad förbundskapten på denna Världscup är 

Cissi och assisterande Anders Velin. 

Cissi är uttagen att köra Drakbåts VM i Milano, Italien i månadskiftet 

aug/sep, grattis. 

Ny samarbetspartner har vi lyckats ”knyta” till vår verksamhet, Maxi 

Stormarknad Karlskrona, kul och välkommen i gänget. 

Närmast väntar sprint SM i Nyköping 1-6/7, lycka till! 

 

Materielsektionen: 
Det behövs massor av hjälp med ALLA kanoter och bryggor! 

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. Och har ni ideer 

på lösning meddela oss det gärna, tack. 

http://kkeskima.se/
mailto:pekibo@hotmail.de


 

Nytt från Skärgårds- och motionssektionen: 
Sektionsansvarig är Björn Mårtensson  

Våra onsdagsturer hade säsongspremiär lite senare än tidigare år, nämligen på nationaldagen 
den 6 juni. Onsdagspaddlingarna kommer att hålla på fram till och med den 29/8. 

Nytt för i år är även att de som inte har en egen kajak måste boka genom klubbens 
bokningssystem. 

Mer information finns på vår hemsida: 
http://kkeskima.se/skargardspaddlarna/onsdagspaddling/ 

Specialturer  

Under sommaren och hösten kommer vi att ha några extra paddlingar med olika tema. 

Datum kommer att meddelas på hemsidan, maillistan och Facebook. 

Pris vid ordnade klubbturer är ordinarie pris för ev. kajakhyra (med avdrag för medlemsrabatt). 
Dessutom kan det tillkomma en deltagaravgift.  

 

Mörkerpaddling. När det börjar lida mot slutet av sommaren och det mörkar på tidigare så 
paddlar vi ut en kväll kl. 18 och grillar på någon lämplig plats och kommer tillbaka 3-4 timmar 
senare. 

 

Sälpaddling Vi lastar kajakerna på släp eller biltak och är borta hela dagen på någon av de 
närliggande sälreservaten. Var och en tar med sig sin mat och det finns tid att värma mat på ditt 
stormkök. Vi kan inte garantera att vi får se några sälar men hittills har det varit gott om dem på 
våra tidigare sälpaddlingar.  

 

Helgturer Under säsongen anordnar vi en del längre turer i anslutning till något veckoslut.  

 

Följ våra paddlingar på vår blogg: 

http://kkeskima.se/category/skargardsbloggen/ 

 

Skärgårdspaddlarna söker blivande ledare till våra turer 

Vi behöver er med god paddelvana som kan förstärka vårt ledargäng och gå med som 
hjälpledare på våra turer.  

Som ledare får du även möjlighet att få utbildning i bland annat första hjälpen, navigation, 
paddlingsteknik och turplanering. 

Om du eller någon du känner skulle vilja hjälpa till då och då så hör av er till 
skargardspaddlarna@hotmail.com eller prata med våra ledare på turen. 

 

Byggnadssektionen: 
Sektionsansvarig är Thomas Aronsson.  

http://kkeskima.se/skargardspaddlarna/onsdagspaddling/
http://kkeskima.se/category/skargardsbloggen/
mailto:skargardspaddlarna@hotmail.com


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. 

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

stort tack till Anna. Kontakta Anna vid köp och visning av Ullmax 

produkter. 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 har planerat in flera aktiviteter för det stöd vi fick från kanotförbundet, 

bland annat utbildningar, tjejsatsningar/läger med mera. 

 

Marknadsföringssektion: 

Sektionsansvarig är Cecilia Velin 

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

en företagspaddling eller annat så kan ni också kontakta Cissi. Vi har nu på 

våren haft ett flertal företag som kört detta och varit helnöjda, kul. 

cecilia_velin@hotmail.com 

Säljes: 

 
Eskimå säljer 3 kajaker ur vår kajak flotta, två från uthyrningsdelen och 

en träkajak. Bilder på uthyrningskajakerna, se nedan: 

Bilder från när de var nya. Vi säljer dessa för 4 500 kr/styck och då ingår 

en begagnad paddel och ett begagnat kapell. Kontakta Lars-Olov vid 

intresse. 

http://www.ullmax.se/
http://www.newbody.se/startsidan/
http://www.ullmax.se/page.asp?info=friends&ID=6
mailto:cecilia_velin@hotmail.com


Träkajaken säljer vi via anbud, lägg ett bud. Vi förbehåller oss rätten att 

inte ta ett för lågt pris. För att se den kajaken kontakta Lars-Olov. 

 

 



 
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 

Mail  anders.velin@gmail.com 

 

Bankgiro nr 5403-7197  

 

Hemsida: (Klubbens officiella). 

mailto:anders.velin@gmail.com


 

http://kkeskima.se/ 
 

Mvh 

Anders Velin 

Ordförande Kajakklubben Eskimå 
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