
 

 

 

 
 

Eskimå-bladet    Nr 31 151015 

 

 
Hej allihopa, nu kommer höst utgåvan av Eskimå-bladet.  

 

Info från ordföranden: 

 
Sommarens aktiviteter på Karlskrona Skärgårdsfest blev succéer, både på Fisktorget 
med Drakbåtsfestivalen och på Stumholmen med prova på verksamheter. Dessutom 
gav det mycket klirr i kassan. 

Höstens städ och arbetsdag fick vi en hel del gjort på, ca 15 personer som röjde 
ute/inne, städade kanotstallar och verkstad och framför allt städade inomhus samt 
slängde en massa skräp, men det finns en hel del att ta tag i om man vill göra något. 

TACK allihopa för allt ni gör för Eskimå! 

/Anders Velin 

 

Övrig info: 

 
 

Hemsidan: http://kkeskima.se/ 

 
 

Info från de olika sektionerna.  

 

Tävlingssektionen: 
Sektionsansvarig är Sportchefen Henrik Svensson 

http://kkeskima.se/


Drakbåts-VM i Welland, Kanada: 

Drakbåts VM är nu igång i Welland, Kanada 32 grader varmt och solsken så 

drog tävlingarna igång. Svenskarna hade några dagars samträning här på plats 

och dag 1 var det 2000 meters lopp. 

 

Först ut var U24 i 20-manna mix och i ett knallhårt fält med många bra nationer 

hade man häng på silvret. Kanada var för svåra och Sverige fick se sig slagna av 

Australien och ta bronset. 

Man är redan revanschsugna inför 1000 meters lopp och då skall man ha ädlare 

medaljer. 

 

Masters damerna i 10-manna båten tog brons efter ett väl genomfört lopp, både 

Storbritannien och Puerto Rico var för svåra. 

 

U24 i 20-manna mix ville gå för ytterligare medaljer på 200 meters loppen och 

man gav allt. Bataljen skulle stå mellan Kanada, Australien, USA och Sverige. 

Man körde 3 st 200 meters lopp och de två bästa tiderna slogs ihop till en sluttid. 

Sverige körde 3 riktigt jämna och bra lopp, i första loppet var man 4:a 3 

hundradelar efter Australien. Lopp 2 var man riktigt taggade och gjorde ett 

kanonlopp, man slog Australien och blev 3:a, marginalen ner till Aus var 36 

hundradelar, så nu hade vi medaljläge. Sista loppet blev en pärs, Sverige ledde, 

över Aus in mot mål, med Australien hade en grym avslutning och vände vårt 

övertag och i mål hade vi samma hundradelar på de två bästa loppen. Stor 

förvirring uppstod, hur skulle man räkna, tog man med tusendelarna hade 

Australien bronset med två tusendelars sekund över Sverige. Australien ropades 

ut som bronsmedaljörer, vi lämnade in en protest och flera timmar efter loppet 

kom ett nytt resultat. Vi delade bronset med Australien. Ett gäng mycket gladare 

paddlare från Sverige fick gå upp på prispallen och mottaga bronsmedaljerna. 

Kanada var rättvisa guldmedaljörer efter vinst i alla tre loppen, USA tvåa och 

bronset delades mellan Australien och Sverige. Australien visade på stor 

sportmanship när man ställde upp för fotografering med Svenskarna. 

 

Masters damerna knep ännu ett brons på 10-manna 200 meter. Man kör bättre 

och bättre och snart kommer silvret. Masters damerna visar att de kan köra bra 

och mera träning kan ge ädlare medaljer till nästa år. 

 

Från Kajakklubben Eskimå tog följande medaljer:   

 

Silver: 1 st  

Tindra Gramer            

 

Brons: 2 st  

Evelina Svensson, Cissi Velin, Lina Mickelat, Michaela Lindblad, Johanna 



Verwijst, Åsa Nordling, Carl Wassén, Christoffer Carlsson, Rasmus Gramer, 

Ludwig Maringelli, Andreas Trägårdh, Hampus Svensson, Philip Landenstad, 

Christian Velin 

   

KK Eskimå hade 28 av 79 aktiva med på VM i Kanada. 

 
Australien visar på sportmanship då man gläds över den delade bronsmedaljen. 

 

 
U24 får äntligen bronset på 200 meter 



 

 
Supportergänget 

 

 
U24 laget på invigningen 

 



 
U24 brons 2000 meter 

 

 
Bronsmedalj! 

 



 
U24 20 manna mix 

 

Michaela får elitidrottsstipendiet: 

Elitidrottsstipendiet delas varje år ut till elitidrottare på landslagsnivå som 

studerar på minst halvfart på universitet, högskola eller annan postgymnasial 

utbildning. Tack vare ett ökat stöd från Svenska Spel kan 
stipendiet i år delas ut till rekordantalet, 75 idrottare, och har också ökat 

i storlek från 40 000 kronor till 50 000 kronor per idrottare.  

 

– Antalet sökande ökar för varje år och därför känns det också extra bra att vi 

tack vare samarbetet med Svenska Spel kan erbjuda stödet till rekordmånga 

elitidrottare. Flera av de som får stipendium studerar på de nyligen utnämnda 

Riksidrottsuniversiteten och Elitidrottsvänliga lärosätena där målet är att 

landslagsaktiva ska erbjudas flexibel studiegång och få stöttning i sin 

elitidrottsutveckling, säger Peter Mattsson, idrottschef på Riksidrottsförbundet.  

 

Förutom ekonomiskt stöd ingår också resursstöd från Riksidrottsförbundet i 

idrottspsykologi, idrottsmedicin, idrottsnutrition och idrottsfysiologi.  

 

– Svenska Spel vill bidra till att föra svensk idrott framåt. Ett exempel är 

elitidrottsstipendiet som skapar förutsättningar för den aktiva karriären, men 

också för en civil framtid efter att rampljuset släckts, säger Håkan Solberg, 

sponsringschef på Svenska Spel.  

 



Stipendiet delas officiellt ut i samband med Idrottsgalan den 25 januari 2016. 

 

Fakta elitidrottsstipendiet 2015-2016 
•    Totalt 75 stipendiater från 42 olika specialidrottsförbund. 

•    42 av stipendiaterna är kvinnor (56 procent) och 33 är män (44 procent).  

•    Av de 75 förslagna stipendiater studerar 67 program på 

Universitetet/Högskola, några exempel på utbildningar är jurist, läkare, 

idrottsvetenskap, lärare och ingenjör. 

•    Antalet sökande var 393 idrottare från 59 olika specialidrottsförbund.  

•    Av de 393 sökande var 205 kvinnor (52 procent) och 188 män (48 procent).  

 

Alla 75 stipendiater håller landslagsnivå i sin idrott, ett flertal har medverkat på 

EM eller VM (junior/senior) och ett antal har tagit medalj på internationella 

mästerskap. Elitidrottsstipendiet är en del av Riksidrottsförbundets 

elitidrottsstöd till specialidrottsförbunden. Det innebär att de sökande prioriteras 

av respektive förbund.  

 

DM i Jönköping: 
 

Vilken härlig lördag vi hade i Jönköping på DM, trots all blåst och problem med 

startgrindar och många förseningar så lyckades Eskimå erövra 

 

Medaljskörd: 

6 st guld 

11 st silver 

9 st brons 

 

Bra kämpat av våra barn och ungdomar. Ett stort tack till Philip och de föräldrar 

som ställde upp med mat, och transport med kanoter etc. 

 

 



 
Guld K4 H14 

 
DM truppen 

 

 



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

Hjälp! 

Läget är detsamma. Janeric tar bryggorna denna månad, det han 

hinner. Men kajaker behöver en översyn. 

 

Nytt från Skärgårds- och motionssektionen: 
Mattias Ottosson är sektionsansvarig. 

 

Byggnadssektionen: 
Sektionsansvarig är vakant.  

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 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 året 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 

http://www.ullmax.se/
http://www.newbody.se/startsidan/
mailto:cissivelin@gmail.com


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/

