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Info från ordföranden
Vi har en nystartad grupp som går under namnet idégruppen. Tanken är att föra
fram idéer/synpunkter för att skapa ett större engagemang. En bra sammansättning av föräldrar, aktiva, ledare som kommer jobba med hemsidor, mejllistor,
utbildning, verksamheter mm.
Din hjälp behövs på klubben! Sätt upp dig på städlistan eller anmäl att du kan
bidra med målning eller något annat som gör att vi har ett klubbhus i fint skick.
Anders Velin

Kanotuthyrning
Kanotuthyrningen har under en följd av år gett klubben inkomster med ungefär
50 000 kr årligen, så även ifjol. I detta är inte inräknat avgifter som skolor och
företag betalat för kanothyra i samband med att man har haft aktiviteter på
Eskimå.
För två år sedan startade vi ett internetbokningssytem som har förenklat arbetet
med uthyrningen. Bokningen blir överskådligare, det är lätt att se vad som är på
vattnet och vad som ska finnas i skjulet. Kontrakten kommer ut nästan färdigskrivna och man slipper de flesta telefonsamtal till uthyrningstelefonen. Under
dessa två år har jag dragit ett tungt lass genom att ta stora delar av uthyrningsarbetet. Från och med i år har jag för avsikt att trappa ner på detta. Vi behöver
därför ganska många som är intresserade av att ta hand om en eller flera veckor
under sommarperioden.
Jag håller på att göra en planering för sommaren och vill gärna ha in
intresseanmälningar snarast. Ring eller mejla!
0455-590 23 eller 0708-74 47 49
lars-olov.svensson@swipnet.se
Lars-Olov
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Kanotskola
Årets kanotskola startade i söndags och den blev fullbokad. Detta innebär att vi kör en till i
augusti. Kul!

Tävlingssektionen:
Sektionsansvarig är Sportchefen Ola Thyrvin
Nordiska Mästerskapen (Michaela vann K1). Här är hennes tankar om
loppet.
Jag vann 25km K1. (:
Idag körde jag NM i maraton här i Finland. Jag trodde inte alls att det skulle gå
så bra som det gjorde. Vi startade juniorherrar, juniordamer och seniordamer
(min klass) samtidigt.
Redan i starten var jag med bra, det var fyra juniorkillar som drog iväg och jag
var nära på att hänga med. Som många kanotister vet så är fyra stycken i en
klunga perfekt så det fanns inte plats för mig och jag orkade inte med att gå
bredvid. Det var inte hela världen för en femte juniorkille (Emil Vinberg) kom
snabbt och jag tog våg. Några av de andra tjejerna hängde på första km men
sen var det bara jag och Emil.
Alla lyft gick bra, servningen fungerade utmärkt och Emil höll ett bra tempo.
Till en början var jag lite orolig att jag inte skulle orka den höga farten men jag
bestämde mig för att satsa och sen se vart det ledde.
Jag orkade och det gick bra, kördes ikapp någon juniorkille och många veteraner.
Såhär bra har jag aldrig kört på NM förut. Nu har jag sex raka segrar (enda sedan jag körde mitt första maraton NM):
två i ungdomsklassen
två i juniorklassen
och nu två i seniorklassen.
Michaela
http://michaelalindblad.blogg.se/
Jacob blev 2:a i K2 och var tvungen att bryta i K1 pga. roderhaveri.

Övriga tävlingsresultat:
Sen har det varit tävlingar i Bagsvärd, Lilla Edet och Nyköping. Många bra resultat och fina uttagningar till olika mästerskap.
Michaela och Kim skall köra U23 EM i Kroatien i månadskiftet juni/juli,
Michaela och Jacob kör VC i maraton i Italien.
Iris och Sandra gjorde tävlingsdebut i Nyköping och flera topplaceringar körde
dom hem, Sandra tog 1 brons och 1 silver, Grattis till bra körning allihopa.

Materielsektionen:
Sektionsansvarig är Leif Dristig och Rickard Wernersson.
Peter Kinde har tagit tag i reparation och underhåll av kanoter. Peter når ni på
mejl pekibo@hotmail.de. Kan du hjälpa till?
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Skärgårds- och motionssektionen:
Sektionsansvarig är Björn Mårtensson
Våra onsdagsturer hade säsongspremiär den 11 maj och
kommer att hålla på hela vägen in september då vi avslutar med en mörkerpaddling den 21 september.
Ingen föranmälning krävs, utan dyk bara upp i god tid innan vi ger oss av kl 18.
Har man egen kajak följer man naturligtvis med gratis,
men vill man hyra så gör man det för 100: - gången så länge det finns kajaker
kvar. Först till kvarn gäller!
Medlemmar kan köpa ett säsongskort för 225 kr (=400 kr inkl medlemsavgift).
Detta ger företräde fram till kl 17.40 - men ingen garanterad plats. Övriga enligt
köordning.

Specialturer
Mörkerpaddling 21/9.
Om vädret medger, så paddlar vi ut kl. 18 och grillar på någon lämplig plats och
kommer tillbaka 3-4 timmar senare.
Sälpaddling 2/10
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.
Dag- och helgturer meddelas genom vår mejllista och på www.eskima.se.
Pris vid ordnade klubbturer är ordinarie pris för ev. kajakhyra (med avdrag för
medlemsrabatt). Dessutom kan det tillkomma en deltagaravgift.
SKP:s hemsida http://www.eskima.se ger uppdaterad information.
Vill du kolla vad vi har för oss kan du gå in på vår blogg
http://skargardspaddlarna.blogspot.com/

Byggnadssektionen:
Sektionsansvarig är Thomas Aronsson.

Försäljningssektionen:
Sektionsansvarig är vakant. Finns det någon intresserad?
Anna Thyrvin har tagit ett stort ansvar för klädesförsäljningen, ett stort tack till
Anna.
Kolla på Ullmax och Newbodys hemsidor:
http://www.ullmax.se/ och http://www.newbody.se/startsidan/

Kompetensutvecklingssektionen:
Sektionsansvarig är Anders Mizser och Veronica Söderström
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Vi har sökt ett Idrottslyft från Svenska kanotförbundet och hoppas på fortsatt stöd. Vi har
genomfört Teknikcoach utbildning och kanotskoleledarutbildning, två bra verksamheter som
vi ser stor nytta med för våra ledare.

Marknadsföringssektionen:
Sektionsansvarig är Cecilia Velin
Vi har under 2011 samarbete med:
Lok&Motion
WIP
Restaurang Eken
Mats Svenssons Bil AB
Synpotik Karlshamn och Karlskrona

Seccredo
SISU Idrottsutbildarna
Stadium
Swedbank

Företagsaktiviteter
Skulle du vilja göra något roligt med ditt företag i sommar? Kom till Kajakklubben Eskimå för att paddla och ha trevligt.
Vi erbjuder alla företag att komma till oss och prova på att paddla. Ni får instruktioner och teknikgenomgång av professionella kanotister och sedan paddlar
vi i Karlskronas fina skärgård tillsammans. Det är en aktivitet som tar ca två
timmar, beroende lite på hur många ni är. Därefter står maten uppdukad till er
och ni har möjlighet att fortsätta er trevliga kväll tillsammans.
Kostnad för kvällen: Paddelinstruktioner och kanottur med instruktör 5000 kr per
grupp (max 30 pers). Mat (grillat med tillbehör, alkoholfri dryck + kaffe och
kaka) 125 kr/pers
Självklart är vi flexibla och kan anpassa oss så det blir bra för just ditt företag.
Tveka inte, klart ni ska ut och paddla, det finns inget bättre och det är en utmärkt aktivitet för dig och ditt företag. Hör av dig redan nu så bokar vi en tid!
cecilia_velin@hotmail.com

Säljes
Krister Andersson säljer sin
egenbyggda mycket fina kajak.
Kontakta honom för provpaddling
och köp.
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Klubbinfo
Adress till klubben:

Box 4028
37104 Karlskrona

Telefon till klubbhuset:

0455-124 76

E-post:

fam.velin@telia.com

Bankgironummer:

5403-7197

Klubbens officiella hemsida: http://www3.idrottonline.se/default.aspx?id=87340
Resebloggen:

http://eskimaresor.blogg.se/

Elitgruppens blogg

http://eskimaeliten.wordpress.com/

Skärgårdspaddlarnas hemsida:

www.eskima.se/

SKP utfärdsrapporter:

http://skargardspaddlarna.blogspot.com/

Med vänlig hälsning
Styrelsen Kajakklubben Eskimå
________________________________________________________________
Redaktör för Eskimåbladet: Göran Husberg
husberg.goran@gmail.com
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