
 

 

 

  Eskimå-bladet  Nr 20 121015 

 

 
Hej allihopa, detta är årets fjärde Eskimå-blad.  

 

Info från ordföranden: 
 

Ja vad händer? Cissi, Kim och Crille körde VM i drakbåt och de körde riktigt bra, Sverige hade 
många finalplatser och våra kanotister körde hem 1 silver och 2 brons!  

 
Kim, Crille och Cissi glada VM medaljörer! 

Michaela och Jacob representerade också Sverige på maraton VM i Rom, Italien och gjorde kanon 
lopp även i år.  

Vi har anskaffat ett helt gäng med kanoter och paddlar och påbörjat en massa 
planering/reparation/renoverings etc arbeten på klubben. Så här behövs all hjälp som kan fås. 

Vi kommer snart med nya träningsoveraller och annat fint för försäljning och för att profilera oss 
med fina Eskimå prylar, detta kommer att göra att vi blir ännu ”finare”.  

TACK allihopa för allt ni gör för Eskimå! 

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. 
Detta gäller även om ni har eget Stadium kort, ni kan from nu även sätta upp bonusen på Eskimå. 
Mer info kan fås av Stadium eller av ordföranden. 

/Anders Velin 



 
 

http://kkeskima.se/ 

 
 

 

Info från de olika sektionerna.  

 

Tävlingssektionen: 
Sektionsansvarig är Sportchefen Ola Thyrvin 
Drakbåts VM i Milano, Italien med 3 Eskimåer som representerade Sverige, många bra lopp och 
nästan idel finalplatser, summa 3 medaljer för Sverige och där Crille tog silver och Cissi och Kim 
2 brons. Grattis! 

 

 

http://kkeskima.se/


Michaela och Jacob representerade Sverige på VM i maraton i Rom, Italien. Michaela 6:a i K2, 
10:a i K1 U23 och Jacob 14:e i K1. Stora startfält, snabba lopp och tuffa lyft. Men de var mycket 
närmare täten rent tidsmässigt så inför kommande VM i Danmark 2013 så är de på topp! 

 
 

SUC är slut för året och vi hade ett härligt gäng som avslutade året i Västerås och Lidköping, nu 
tar man nya tag och tränar på inför 2013. 

Simhallstider för Eskimås medlemmar: 

Rödeby Simhall 19:30 - 21:00 

OBS: 

Jämna veckor spelar vi kanotpolo i hela bassängen. 

Är du intresserad att delta kontakta ola@thyrvin.se  

Udda veckor fri tillgång för motionsimning eller övningar med kanoter 

För info kontakta lars-olov.svensson@swipnet.se 

 

 

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

Hjälp! 
Peter Kinde har 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! Vi väntar fortfarande på underlag och inköp av materiel så förhoppningsvis 

mailto:pekibo@hotmail.de


kommer bryggorna att repareras inom kort, så vissa dagar kan det vara svårt att komma 
ut och in på bryggan. 

 

Nytt från Skärgårds- och motionssektionen: 
Skärgårdssektionen:  
Sektionsansvarig är Björn Mårtensson  

Eftersom sommaren gjorde en comeback i början av september förlängde vi säsongen med ett 
par paddlingar till och här är några av våra höjdpunkter.  

Räddningsövningar  

De som hade väntat sig varmt vatten och strålande solsken när man har räddningsövningar 
kände sig nog lurad när vi höll vår sedvanliga ”räddningsonsdag”.  

Alla deltagare hade kommit förberedda på att bada i alla fall. En del fler än en gång.  

Eftersom det blåste rätt bra fick vi nästan realistiska förhållande och kunde öva med den 
problematik som då uppstår. 

Viktigast att tänka på är att din kajak oftast driver mycket snabbare än du kan simma, så släpp 
aldrig taget! 

Besök gärna tidningen Paddling och läs deras tips om hur man räddar sig själv och andra: 

http://paddling.nu/2011/05/12/kamratraddning/ 

Mörkerpaddling  

I slutet 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.  

 

För att fortsätta med säkerhetstipsen så kan det vara svårt att se hela gruppen när man paddlar i 
mörker och då kan det vara bra att göra en inräkning med jämna mellanrum. 

http://paddling.nu/2011/05/12/kamratraddning/


Innan ni paddlar ut tilldelar ni alla en siffra. Den som leder får nummer 1 och den som går sist 
har det högsta numret. 

När man tar en paus blir det då lätt att räkna in alla genom att alla ropar upp sitt nummer i 
turordning. 

Och självklart har alla ljusa kläder, eller ännu bättre reflexvästar, och en lampa. Lampan är inte 
så mycket till för att se var man paddlar, utan att uppfattas av mötande trafik.   

Sälpaddling  

Sälpaddlingen står näst på tur den 6/10 och utfärden går även i år till Värnanäs skärgård. 

Vi passar på att tacka alla ledare som har ställt upp oavsett väder.  

Utan er hade säsongen varit mycket kortare.  

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, Facebook och på 
www.kkeskima.se 

Vi ses på vattnet!  

/Skärgårdspaddlarna 

Byggnadssektionen: 
Sektionsansvarig är Thomas Aronsson.  

Planer för att under höst/vinter måla och snygga till i våra lokaler är igång, så snart kommer det 
att bli fint! Har ni ideer eller synpunkter, eller kanske någon som kan tänkas sponsra med färg 
eller dylikt så säg till. Nu finns en plan och en tilldelad ekonomi så snart sätter vi penslarna i 
färgburkarna. 

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 TYR och Stadium, se mer info på hemsidan. 

Kompetens och utvecklingssektion: 
Sektionsansvarig är Anders Mizser och Maria Wilhelmsson 

../../../../anve/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/334QNXXN/www.kkeskima.se
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Vi har planerat in flera aktiviteter för det stöd vi fick från kanotförbundet, bland annat 
utbildningar, tjejsatsningar/läger med mera. 
 
Närmast utbildning Paddelpasset grön nivå 25/10 enligt utskick. 
 
Vi kommer också starta ett jobb med ”Eskimå mot framtiden”, se nedan: 
 
Styrelsen vill nu ha hjälp med att utveckla och jobba med Eskimå mot framtiden. Vad vill vi, 

hur gör vi och vad får det kosta? 

Vi kommer jobba med en SWOT analys och utifrån den är målet en verksamhetsplan för Eskimå 

2013. 

Vi vill ha hjälp av er medlemmar att inkomma med mål/punkter inom områdena styrkor, svagheter, 

möjligheter och hot.  

SWOT analysens resultat kommer vi sen i grupparbete att jobba vidare med och de mål/punkter vi 

kommer fram till och sen fastställa till en handlingsplan/verksamhetsplan för KK Eskimå 2013.  

Exempel på punkter som kan vara med är: Engagemang, ekonomi, rekrytering av tränare/ledare, 

föräldrar (framtida ledare), paddelvatten, egen klubblokal, lära av varandra, trångbodda, andra 

sporter, bättre på marknadsföring etc. Dessa punkter lägger man in inom nedan fyra områden 

(SWOT). 

SWOT: 

 Styrkor 

 Svagheter 

 Möjligheter 

 Hot 

Varför mål (målsättningar/delmål)? 
- Mätbara 

- Realistiska 

- Tidsatta 

- Smarta (specifikt, mätbara, accepterade, realistiska, tidsatt och attraktiva) 

Alla mål skall vara ”SMARTA” 

Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Tidssatta och Attraktiva 

Så vänligen skriv ner mål/punkter i ett mail till ordföranden och sen kallar vi medlemmar i en 

mindre grupp till fortsatt grupparbete och jobb med detta. 

 

Marknadsföringssektion: 
Sektionsansvarig är Cecilia Velin 
Cissi och elit gänget(seniorer) kommer sista helgen i oktober att gå ut till nya och befintliga 
samarbetspartners för att fortsätta och påbörja ett bra samarbete. 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 

 

mailto:cecilia_velin@hotmail.com


Ide gruppen: 
En grupp som vi nu haft igång under något år, de hjälper styrelsen med nya idéer och planer. 
Gruppen har ändrats lite pga flytt och annat. Kontakta gärna dem vid nya uppslag för vår 
verksamhet, klubbhus eller annat. 
Gruppens sammansättning är nu följande: 
Cecilia Velin 
Maria Williamsson 
Anders Koushult 
Carin Santesson 
Jenny Koushult 
Helen Svensson 
+ att några fler kan tillkomma?! 

 

Säljes: 

Passa på! 

Kajakklubben Eskimå säljer olivolja och havssalt som är 

av mycket bra kvalité. Köp för egen del eller ge bort i 

present till vänner eller bekanta.  

Pris: 150kr för en flaska olja + ett paket havssalt  
(ordinarie pris 225kr).  

Pengarna går oavkortat till ungdoms och  

tävlingsverksamheten i klubben. Säg till undertecknad 

vid intresse. 

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. Se också vad som höll på att hända i Malmö på 

kanotklubben i slutet av september då någon försökte sätta fyr på hela huset, 

som tur var lyckades brandkåren släcka innan några större skador inträffade. 

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:  

 

http://kkeskima.se/ 
 

Mvh 

Anders Velin 

Ordförande Kajakklubben Eskimå 

 

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

