
 
 
 

  Eskimå-bladet  Nr 21 130315 
 
 
Hej allihopa, detta är årets första Eskimå-blad.  
 
Info från ordföranden: 
Nytt år och nya utmaningar! 
I har en ny styrelse och jag vill på styrelsens vägar tacka för förtroendet. Vi har valt att konstituera oss 
enligt följande: 

Ordförande Anders Velin (enligt årsmötet) 
Vice ordförande Anders Kousholt 
Kassör   Lars-Olov Svensson  
Sekreterare Ola Thyrvin  
Övrig ledamot  Thomas Aronsson 
Övrig ledamot Maria Wilhelmsson 
Övrig ledamot Joel Bolin 

 
Vi tackar Ingrid Holmberg och Cecilia Velin för ert arbete i styrelsen. 
 
Vad händer mer, jo vi har anställt en vaktmästare, välkommen till Eskimå Jan-Eric Ermeland. Jan-Eric 
handleds/arbetsfördelas av undertecknad och Lars-Olov. 
 
Vi har nytt namn på posten kanotplats och nyckel ansvarig, välkommen Martin Magnusson. Martin 
nås på mail och tfn: 
martin.magnusson@live.se 
076-307 99 60 
Vi tackar Göran Husberg för allt arbete han lagt ned med detta. 
 
Vi jobbar vidare med ett projekt för ”Framtidsarbete för Eskimå”, där vi nu jobbar med organisation, 
handbok för förtroende valda med mera. Arbetet skall förevisas styrelsen inom kort och därefter 
kommer styrelsen ta beslut i frågan. 
Vi saknar fortfarande sektionsansvarig i sektionen Byggnad/Materiel. 
 
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.  
 
TACK	  allihopa	  för	  allt	  ni	  gör	  för	  Eskimå!	  

	  

/Anders Velin 
 
Övrig info: 
 



Nya städrutiner som påverkar kanotplats-hyran på 
Eskimå. 

Hej Eskimåare, har ni tänkt på vilket fantastiskt klubbhus vi har på Långö? I höst har 
en uppfräschning av hallen, trappan och övervåningen skett och det har gjort skillnad 
även om lite arbete återstår. För att vi ska kunna hålla huset fortsatt fräscht och 
trevligt så krävs det att vi på något sätt hjälps åt. Vi står nu inför ännu en 
kanotsäsong. Vi har idag fler medlemmar än någonsin, föregående år slutade på 
446st medlemmar. Det är roligt, men ställer stora krav på ekonomi, lokaler och 
frivilliga krafter bland medlemmarna. Alla är inte intresserade att hjälpa till i den 
utsträckning som skulle behövas. 

Detta gäller då framför allt skötseln av det gemensamma värde som fastighet och 
kanotstallar representerar. Vi har under ett antal år haft en differentiering av 
kanotplatsavgifterna som ett sätt att skapa intresse för att mer aktivt hjälpa till på 
klubben. Kostnaden för att ”köpa sig fri” har varit ganska ringa och vi ser att allt fler 
väljer detta alternativ. Läget är nu sådant att vi inte kan fortsätta på detta sätt 
framöver utan att hamna i ett läge där vi måste köpa in tjänster, med för föreningen 
allt större kostnader. Efter en del funderande har vi nu kommit fram till en lösning 
som vi hoppas och tror på: 
Styrelsen har beslutat att medlemmar som har kanotplats fr.o.m. 2013 skall åta sig 1 
städvecka per år och kanotplats, dock max 2 städveckor per år samt deltagande på 
minst en av två arbets, -städdagar. Medlem bokar sig för önskad vecka och har den 
kvar år från år.  
Kanotplats utan arbetsinsats höjs till 1 200kr/år. (Med arbetsinsats oförändrat 
500 kr/år) 
Krav på arbetsinsatsen blir 1 städvecka/kanotplats och upp till 2 platser.  
Dessutom krav på deltagande på minst en av två arbets, -städdagar.  
Förändringen genomförs i samband med aviseringen av 2013 års medlemsfaktura. 
Vill du då ändra ditt val från tidigare år betalar du bara in enligt det alternativ du 
önskar ha i fortsättningen, bägge beloppen finns angivna på fakturan. 
Rutiner för städning kommer att finnas i städskåpet (i hallen nere intill herrarnas 
omklädningsrum). Listan med vem som ansvarar för de olika veckorna kommer även 
att finnas där.  Att städa klubbhuset kommer inte att ta så lång tid eftersom det 
numera är lättstädat efter höstens uppfräschning. Man anmäler önskad städvecka till 
Anders K på nedan mail eller tfn och det är först till kvarn som gäller. Om det är 
någon som inte anmäler sig kommer styrelsen att tilldela denne en städvecka. 
Anders Kousholt  a.kousholt@gmail.com  0708 172549 
För styrelsen Kajakklubben Eskimå/Anders Velin Ordförande 
 

 

Hemsidan: http://kkeskima.se/ 
 



 
 
Info från de olika sektionerna.  
 
Tävlingssektionen: 
Sektionsansvarig är Sportchefen Ola Thyrvin 
Vi	  har	  träningsverksamhet	  som	  pågår	  året	  runt,	  nu	  mest	  inomhus	  och	  gym/simning,	  men	  även	  
konditionsträning/löpning	  utomhus.	  

Tester	  och	  samtal	  med	  de	  aktiva	  håller	  vi	  på	  med	  just	  nu,	  detta	  för	  att	  se	  målsättningar	  inför	  
säsongen.	  

Vi	  har	  Michaela	  och	  Jacob	  på	  träningsläger	  i	  Florida,	  USA	  just	  nu.	  

Simhallstider	  för	  Eskimås	  medlemmar:	  

Rödeby	  Simhall	  19:30	  -‐	  21:00	  

OBS:	  

Udda	  veckor	  	  spelar	  vi	  kanotpolo	  i	  hela	  bassängen.	  

Är	  du	  intresserad	  att	  delta	  kontakta	  ola@thyrvin.se	  	  

Jämna	  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	  
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: 
Tyvärr	  är	  vi	  färre	  SKP-‐ledare	  i	  år	  än	  i	  fjol	  och	  vi	  kommer	  inte	  att	  kunna	  hålla	  onsdagspaddlingar	  
som	  förut.	  	  Vi	  kommer	  att	  försöka	  köra	  söndagspaddlingar	  istället	  men	  det	  blir	  troligen	  inte	  
varje	  söndag.	  Dessa	  kan	  ibland	  starta	  på	  annan	  plats	  än	  klubben	  och	  var	  och	  en	  ansvarar	  för	  att	  
komma	  till	  startplats	  med	  kajak.	  Ledare	  	  koordinerar	  inte	  uthyrning	  eller	  kajaktransporter.	  Det	  
kan	  bli	  tema-‐paddling	  som	  t	  ex	  orkide-‐paddling.	  SKP	  kommer	  inte	  heller	  att	  köra	  några	  intro-‐
paddlingar.	  Första	  söndagspaddlingen	  blir	  den	  28/4	  	  med	  avfärd	  från	  klubben	  09.00	  tillbaka	  
innan	  12.00.	  Ta	  med	  en	  lättare	  fika.	  

Vi	  planerar	  också	  en	  nationaldagspaddling	  -‐	  mer	  detaljer	  kommer.	  

MVH	  Skärgårdspaddlarna	  



Byggnadssektionen:	  
Sektionsansvarig	  är	  Thomas	  Aronsson.	  	  
Nyrenoverade	  lokaler!	  Jättefint	  på	  många	  håll	  och	  nu	  fortsätter	  vi	  få	  till	  förvaringsutrymmen	  och	  
det	  ”lilla	  sista”.	  	  

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 
 
Vi har sökt Idrottslyftet år 6 från kanotförbundet. Vi kommer inom kort komma med 
information om fortsatt Paddelpass utbildning. 
 
Marknadsföringssektion: 
Sektionsansvarig är Cecilia Velin 
Cissi	  och	  elit	  gänget(seniorer)	  fortsätta	  jaga	  samarbetspartners	  och	  påbörja	  ett	  bra	  samarbete	  
med	  några	  nya.	  Har	  ni	  idéer	  på	  samarbetspartners	  eller	  dylikt	  kontakta	  Cissi.	  	  
Vill	  ni	  köra	  en	  företagspaddling	  eller	  annat	  så	  kan	  ni	  också	  kontakta	  Cissi.	  Vi	  har	  under	  2012	  haft	  
ett	  flertal	  företag	  som	  kört	  detta	  och	  varit	  helnöjda,	  kul. 

cissivelin@gmail.com 

 
Säljes: 

Olivolja av mycket bra kvalité. Passa på!  
Ny laddning skänkta av Peter och Helen, finns på plats 

from april. 
Kajakklubben	  Eskimå	  säljer	  olivolja	  som	  är	  av	  mycket	  



bra	  kvalité.	  Köp	  för	  egen	  del	  eller	  ge	  bort	  i	  present	  till	  
vänner	  eller	  bekanta.	  	  

Pris:	  120	  kr	  för	  en	  flaska	  olja	  	  
(ordinarie	  pris	  215kr).	  	  

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 


