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Hej allihopa, nu kommer ”sommar” utgåvan av Eskimå-bladet.
Info från ordföranden:

Bra jobbat allihopa för och med Eskimå!
Glöm inte våra samarbetspartners:
Maxi Stormarknad Karlskrona
Karlskrona kajak
Bergåsa Sun Massage Health
Friskis&Svettis
Restaurang Eken
WIP
Stadium
Swedbank
TYR
SISU Idrottsutbildarna
I närheten
Som exempel kan nämnas:
Handla och gör era storinköp på MAXI Stormarknad Karlskrona.
Ät goda luncher, beställ catering eller smaka Ekens goda luncher.
Sätt igång och träna på Friskis&Svettis med mera.

KLUBBLOKALER:
Städningen och skötsel av våra lokaler är en mycket viktig del, vi måste
hjälpas åt att sköta våra fina lokaler.
GÖR VI INTE DETTA SÅ KOMMER VI BLI TVINGADE ATT ANLITA
STÄDFIRMA.
Fortfarande är det väldigt få som tar en städvecka och speciellt ni som
meddelat att ni skall göra så för billigare kanotplats.
Så vänligen ta en städvecka och hjälp till att hålla våra fina lokaler i ett fint
skick.
OBS: Höstens städdag kommer att anslås och skickas ut i god tid.
Vi har nu ett större kärl för sopor och ett för kompost, så nu måste vi alla
hjälpas åt att sortera soporna på ett bra sätt.

Kajakklubben Eskimå har lediga kanotplatser.
Kors i taket, detta händer inte ofta, men just nu har vi några lediga platser.
Kontakta Janeric för mer info.
Vaktmästare Janeric Ermeland tfn 070 522 06 eller mail
jermeland@yahoo.se
/Anders Velin
Övrig info:
Vi har jobbat på med Företagspaddlingar, vakter vid Lövmarknaden,
prova på paddling på Stumholmen, Drakbåtsfestivalen dessa under
Karlskrona Skärgårdsfest. Allt för att dra i pengar till föreningen och dessa
aktiviteter ger ganska stora pengar till föreningen!

Hemsidan: http://kkeskima.se/
Facebooksida: https://www.facebook.com/pages/KajakklubbenEskim%C3%A5/211121338916511?fref=ts

App finns att ladda ned gratis.
https://www.facebook.com/swedishdragonboat

Drakbåtsfestivalen 2015 en succe!
Kajakklubben Eskimå arrangerade Drakbåtsfestivalen under Karlskrona
Skärgårdsfest och vilken succe det blev. 16 lag kämpade och hade kul nere vid
Fisktorget och arrangemanget fick idel lovord.
Flera lag som sagt att de kommer tillbaka, men då med två lag!
I finalen kämpade MR Gräv&Bygg ner utmanarna Imtech och Kano Fury och
blev vinnare.
Vinnarna fick medaljer, pokal och lite gåvor från våra samarbetspartners.
Pris till bästa utklädda lag gick till ZerosToHeroes.
Ett stort tack till våra samarbetspartners:
Karlskrona Skärgårdsfest, Scandic, BTH, RC och Karlskrona Stadsapp.
Ett stort tack till våra VM aktiva som skall representera Sverige på Drakbåts
VM i Welland, Kanada och nu jobbade för att detta skulle bli ett kanon
evenemang!
Och vi kommer tillbaka med nya tag 2016 och då skall vi ha med 30 lag som
tävlar!
Tack till alla deltagare!

/Anders Velin Tävlingsledare

Nytt EM-guld till bestulen kanotist!
Efter Drakbåts-EM tidigare i sommar blev Hampus Svensson bestulen på sin väska
innehållande bl.a. sex nyvunna EM-medaljer. När EM-arrangören fick höra om historien
mötte de upp med nya medaljer i Stockholm.
Vid drakbåts-EM i Auronzo di Cadore i Italien tog Hampus sex medaljer varav ett guld, och
flög därefter raka vägen till SM i Nyköping för att vinna ytterligare ett guld. Men resan från
SM via T-Centralen i Stockholm gick inte som planerat, då Hampus väska blev stulen, och i
den låg alla medaljerna. Händelsen polisanmäldes.
Drakbåtslandslagets kapten, Christoffer Carlsson, kontaktade tävlingsarrangören i Italien och
förklarade situationen och arrangören lovade att ta fram nya medaljer. Händelsen med de
försvunna medaljerna fick även internationell spridning då italienska tidningar ville göra en
uppföljning kring de försvunna medaljerna, och tävlingsarrangören skickade en av sina
medarbetare, Robin Toigo, till Stockholm för att överlämna nya medaljer till Christoffer.

Hampus fick tillbaka sina EM-medaljer, bl.a. guldet han var med och tog i Italien!
Det känns fantastiskt bra. Medaljerna är ändå ett bevis på att jag har lyckats med det jag har
gjort. låter Hampus meddela. Även om jag såklart hade haft orginalmedaljerna är det nåt slags
bevis att jag verkligen har varit med om dessa prestationer!

Info från de olika sektionerna.
Tävlingssektionen:
Sektionsansvarig är Sportchefen Henrik Svensson

Maraton EM
Michaela körde maraton EM i Slovenien och satsade denna gång enbart på K2 med Emma
Andersson från Husqvarna. Ma laddade på och hängde bra med i starten, sen höjdes tempot
ännu et snäpp och man hamnade i andraklungan efter de två paren som ledde. Man slet och

kämpade och vid sista lyftet var man med om placering 3-7 så bronset fanns inom räckhåll.
Upp ur vattnet som 3-4, men sen var det mycket vatten i kanoten och man tappade den, upp
igen och tömma och nu var det för långt fram till medalj, man gick i mål som 7:a. Michaela är
tagen till Världscupen i Tyskland och kör då K1.

Drakbåts-EM i Italien
Vid Drakbåts-EM i Auronzo di Cadore 2-5/7 tog Sverige totalt 10 medaljer – 1 guld, 1
silver och 8 brons!
Medverkande från Eskimå var:
Josefine Jönsson
Ida Nord
Lina Mickelat
Emma Möller
Tindra Gramer
Malin Iljegård
Carl Wassén
Christoffer Carlsson
Rasmus Gramer
Ludwig Maringelli
Andreas Trägårdh
Sebbe Ekfält
Hampus Svensson

Alla resultat:
20-mix 200 m – guld (första EM-guldet sedan år 2000 och första någonsin i mixedklass)
20-mix 500 m – brons
10-herr 200 m – brons
10-mix 200 m – brons (första svenska medaljen någonsin i 10mixed)
20-mix 2000 m – brons
10-herr 2000 m – brons
10-dam 500 m – silver
10-dam 200 m – brons
10-dam 2000 m – brons
10-master herr 2000 m – brons

Sprint SM i Nyköping:

Eskimå tar 2 guld, 6 silver och 1 brons på SM 2015.
I år hade vi ingen stor trupp och de första dagarna var det en skara på 9 aktiva, denna
förstärktes på fredag och lördag då drakbåtspaddlarna kom. H14 grabbarna Erik O, Erik S och
Alexander N gjorde SM debut och fick några fina lopp med sig, nu är det bara att träna på och
få ihop en K4:a till nästa år.
Tjejerna levererade medaljer och likaså drakbåten.
D22 K1 1000 meter:
Michaela Lindblad vann sitt försöksheat överlägset och kör finalen. I finalen gör Michaela ett
mycket bra lopp och tampas om medaljerna, i mål är hon 3:a. Bronsmedaljen är Eskimås
första i detta SM.
2015-07-07 1000 m 18:25 D 22 K-1 Final 1 99 Deltagare: Förening:Plac.: Tid:
Karin Johansson Lidköping1 04:41,34
Linnea Stensils Waxholm2 04:44,44
Michaela Lindblad KK Eskimå3 04:46,96
D22 K2 1000 meter:
Cissi Velin och Michaela Lindblad körde K2 1000 meter i seniorklassen och tog sig till enkelt
via vinst i försöken till final, där blev man 2:a och tar silvret efter Lidköping. Ett mycket
starkt lopp av tjejerna. Andra SM medaljen bärgad.
2015-07-07 1000 m 19:20 D 22 K-2 Final 1 103 Deltagare: Förening:Plac.: Tid:

Karin Johansson / Annie Johansson Lidköping1 04:29,59
Michaela Lindblad / Cecilia Velin KK Eskimå2 04:33,49
Josefin Nordlöw / Vera Williams-Thorén Kungälv3 04:35,6
D22 K1 5000 meter:
Michaela Lindblad och resten av seniordamerna gick ut stenhårt och snabbt var man 5 i första
klungan efter ca halva loppet gick Michaela upp och ökade farten och genast fick två tjejer
släppa. Michaela drog nu stenhårt för at göra de två andra sprintspecialisterna möra. In mot
mål de sista 500 metrarna var det en batalj som växlade länge och det såg ut som att Michaela
skulle få stryk av bägge tjejerna, men hon ville annat och kom tillbaka och var i mål 2:a
endast slagen av Linnea Stensils, Vaxholm med 3 tiondels sekund. Verkligen ett bra lopp av
Michaela. Silver till Michaela på K1 5000 meter!
2015-07-09 5000 m 13:16 D 22 K-1 Final 1 204 Deltagare: Förening:Plac.: Tid:
Linnea Stensils Waxholm1 24:12,75
Michaela Lindblad KK Eskimå2 24:13,17
Karin Johansson Lidköping3 24:13,81
D22 K4:a 500 meter:
Cissi Velin, Michaela Lindblad, Ilona Lindblad och Anna Jonsson körde 500 meter i
seniorklassen och som man körde. Efter en trög start, där man kom lite efter körde man på och
var grymma in mot mål, man låg länge på bronsplats, men man höll jämn bra fart och körde in
som silvermedaljörer endast slagna av Lidköping. Riktigt bra körning av tjejerna.
2015-07-09 500 m 10:34 D 22 K-4 Final 1 190 Deltagare: FöreningPlac.: Tid:
Karin Johansson / Fanny Lilja / Annie Johansson / Sofia Bodner Lidköping1 01:54,23
Michaela Lindblad / Ilona Lindblad / Cecilia Velin / Anna Jonsson KK Eskimå2 01:56,45
Sara Sandbacka / Evelina Menning / Linnea Menning / Moa Ringqvist Waxholm3 01:58,4
D22 K4:a 1000 meter:
Michaela Lindblad, Cissi Velin, Ilona Jonsson Lindblad och Anna Jonsson körde jämnt med
Lidköping och Vaxholm och in mot mål närmade man sig Lidköping och kom i mål som
silverdamer, klart före 3:an Vaxholm.
2015-07-10 1000 m 10:41 D 22 K-4 Final 1 234 Deltagare: Förening:Plac.: Tid:
Karin Johansson / Fanny Lilja / Annie Johansson / Sofia Bodner Lidköping1 04:07,47
Michaela Lindblad / Ilona Lindblad / Cecilia Velin / Anna Jonsson KK Eskimå2 04:09,27
Sara Sandbacka / Evelina Menning / Linnea Menning / Linnea Stensils Waxholm3 04:11,27
D22 K4:a 5000 meter:
Michaela Lindblad, Cissi Velin, Ilona Jonsson Lindblad och Anna Jonsson en hård strid precis
som förra året mot Vaxholm, K4:orna turades om att dra inledningsvis, men efter två varv
höjde Eskimå farten och malde ner Vaxholm. Man tar SM guld!
2015-07-10 5000 m 15:31 D 22 K-4 Final 1 259 Deltagare: Förening:Plac.: Tid:
Michaela Lindblad / Ilona Lindblad / Cecilia Velin / Anna Jonsson KK Eskimå1 23:27,81
Sara Sandbacka / Evelina Menning / Linnea Menning / Linnea Stensils Waxholm2 23:31,91
Vilma Westberg / Fanny Lilja / Annie Johansson / Sofia Bodner Lidköping3 25:19,44
Drakbåt 10 manna mix 200 meter:
5 startande klubbar och via ett försiktigt försök tog sig Eskimå komfortabelt till final. I finalen
mot Örnsberg var det jämnt första 150 metrarna sedan tog Eskimå över och gick i mål som
vinnare. Andra guldet.

I guldbåten satt:
Cissi Velin, Michaela Lindblad, Anna Jonsson, Ida Nord, Josefine Jönsson, Ib Rundqvist,
Rasmus Gramer, Christoffer Carlsson, Hampus Svensson, Philip Landenstad, Christian Velin,
Erik Sander, Sebastian Ekfält och Carl Wassen
D22 K2:a 5000 meter:
Michaela Lindblad och Ilona Jonsson Lindblad man körde på och försökte trötta ut Lödde
som var vinnare ifjol. In mot mål blev det en hård spurtstrid där våra tjejer fick ge sig och
gick i mål som silvermedaljörer.
2015-07-11 5000 m 15:01 D 22 K-2 Final 1 316 Deltagare: Förening:Plac.: Tid:
Johanna Johansson / Cajsa Zeidler Lödde1 24:17,44
Michaela Lindblad / Ilona Lindblad KK Eskimå2 24:19,31
Alice Sjömark / Elina Lineruth Luleå3 25:00,89
Drakbåt 10 manna mix 500 meter:
Vi var 6 startande klubbar och via ett försiktigt försök tog sig Eskimå komfortabelt till final. I
finalen mot Örnsberg och Tibro var det jämnt ända in mot mål och alla tre båtarna låg
jämsides in mot mål. Det skiljde bara hundradelar mellan alla tre lagen och vinnare blev
Örnsberg och Eskimå knep silvret.
Vi blir 16:e klubb av 37 startande klubbar på SM.
Alla resultat finns på kanot SM hemsida:
http://www.kanotsm.se/resultat/

Michaela och Cissi efter målgång och silvermedaljörer på K2 1000 meter

SM guldmedaljörerna i K4:a 1000 meter: Anna Jonsson, Ilona Lindblad Jonsson, Michaela
Lindblad och Cissi Velin

D 22 K4:an in action!

Tight målgång på 500 meter………………………………………………….

Efter 200 meters guldet.

Guld tjejerna!
Ett stort tack till alla aktiva för ett kanon SM. Tack till Restaurang Eken för SM maten. Nu
laddar vi om för VM i Drakbåt i Kanada 19-23/8 och sen kommer vi träna hårt inför SM i
Hofors 2016!
/Anders Velin

Världscup i kanotmaraton Brandenburg, Tyskland:
Eskimås maraton Drottning tar Guld och Silver på Världscupen i Brandenburg, Tyskland!
Slutryck gav Michaela ny medalj
Helt jämnt med en dryg kilometer kvar till mål.
Då lade Michaela Jonsson Lindblad i en högre växel.
Rycket resulterade i en guldmedalj i maraton över distansen 26 kilometer. I lördags vann hon
silver i den relativt nya maratongrenen Short Track. I söndags blev det en medalj av ädlare
valör för Michaela Jonsson Lindblad. Världscupstävlingarna i kanotmaraton i tyska
Brandenburg verkar sannerligen passa henne alldeles utmärkt.
Efter ett taktiskt bra genomfört lopp, med ett sista hårt ryck i sista lyftet, säkrade KK Eskimåtjejen sin första internationella guldmedalj i maraton över distansen 26 kilometer. Efter ett
taktiskt bra genomfört lopp, med ett sista hårt ryck i sista lyftet, säkrade KK Eskimå-tjejen sin
första internationella guldmedalj i maraton över distansen 26 kilometer.
Lördag Short Track Maraton:
I lördags vann hon silver i den relativt nya maratongrenen Short Track. I lördags blev det en
medalj av ädlare valör för Michaela Jonsson Lindblad. Världscupstävlingarna i kanotmaraton
i tyska Brandenburg verkar sannerligen passa henne alldeles utmärkt.
Det var under lördagens inledande världscupstävlingar i kanotmaraton i tyska Brandenburg

som Michaela Jonsson Lindblad slog till.
Prestationen tog henne hela vägen till en silvermedalj, efter en spurtuppgörelse mot OSmedaljören Bridget Hartley, Sydafrika. Medaljen togs dessutom i den relativt nya
maratongrenen Short Track som Jonsson Lindblad aldrig tidigare tävlat i.
Short Track består av 3,6 km intensivt tävlande över tre korta varv och två lyft. Michaela
Jonsson Lindblad fick en bra start, men valde mycket taktiskt att lägga sig på guldvågen i
tätkvartetten under första varvet. Hon gjorde sedan ett exemplariskt lyft och lade i först av alla
och skapade tillsammans med Hartley en lucka på tio meter.
Under andra varvet drog Eskimåtjejen sönder fältet med Hartley på vågen.
Återigen svarade svenskan för ett starkt lyft och därefter drog Hartley större delen av det sista
varvet in mot spurten. Väl i spurten fick Michaela Jonsson Lindblad se sig slagen av den
regerande olympiska bronsmedaljören.
En mycket nöjd silvermedaljör kommenterade efter loppet: ”Ett grymt roligt tävlingskoncept
och allt satt verkligen för mig i dag. Bra start, lyft och kropp.”

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

Nytt från Skärgårds- och motionssektionen:
Fortsatta turer som Mattias håller i. Tyvärr var vi tvingade att ställa in
paddelkurser nu i augusti, men vi kanske kan få till några i september, vi
tittar nu på det. Även en föräldrar paddling för tävlingsföräldrar skall vi
försöka få in i september.

Byggnadssektionen:
Sektionsansvarig är vakant.
Här händer i stort sett inget även om stora behov finns, Janeric fixar nu till
bryggan med nya hörnbeslag, allt annat ligger på is.

Försäljningsektionen:
Sektionsansvarig är vakant.
Anna Thyrvin har tagit detta, men ni måste hjälpa Anna!

ULLMAX:
Nu är det dags att sätta igång och köpa för
eget bruk, riktigt bra träningskläder som
era barn och ni behöver, sälj på jobbet och
bland vänner. Viktiga pengar för vår
verksamhet.
Kontakta Anna vid köp och visning av Ullmax produkter. Kolla på Ullmax
anna_thyrvin@hotmail.com
Kolla på Ullmax och Newbodys hemsidor:

http://www.ullmax.se/
http://www.newbody.se/startsidan/
Vi har också profilkläder från TYR och Stadium, se mer info på hemsidan.

Kompetens och utvecklingssektion:
Sektionsansvarig är Anders Mizser

Marknadsföringssektion:
Sektionsansvarig är Cecilia Velin
Cissi fortsätter jaga samarbetspartners och under våren har vi haft väldigt många
företagspaddlingar och uppskattade som vanligt. Har ni tips eller idéer kontakta Cissi.

cissivelin@gmail.com

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

