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Hej allihopa, detta är årets tredje Eskimå-blad.
Info från ordföranden:
Ja som vanligt har det hänt massor på Eskimå under sommaren, SM i
Nyköping, Sail aktiviteter, kanotskola, onsdagspaddlingar, externa arbeten
etc.
SM i Nyköping var en riktig höjdpunkt, vi tog 10 medaljer och nådde
målet. Vi har rivit tält på Hasslöfestivalen och byggt och rivit scen för Laleh
konsert (arbeten som gett klirr i kassan), Sail med vår medverkan på
Barnens Sail med prova på paddling och uppvisningsspel kanotpolo (även
detta har gett oss ett bra tillskott av pengar), kanotskola del 1 var fullsatt
(32 barn), del 2 startade i söndags med 22 barn, onsdagspaddlingar och
annan paddling som ”rullar” på med mera.
Mina 4 topp ögonblick under SM veckan (och då skall INGA prestationer rangordnas
eller så):
(OS kanotister) och kör en långspurt och kniper bronset, grymt! Försvarar förra årets
brons.
våra
2 guld och är med i K4.an!

STORT! Tack Susanne.

oss och tar 3 medaljer på SM, tack.

Flera väldigt uppskattade företagspaddlingar har genomförts.
TACK allihopa!
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.

/Anders Velin

http://kkeskima.se/
Info från de olika sektionerna.
Tävlingssektionen:
Sektionsansvarig är Sportchefen Ola Thyrvin
Totalt under SM veckan tog klubben 10 medaljer fördelat på 2 guld, 3
silver och 5 brons.
Medaljerna är fördelade enligt:

Guld: K2 1000m D22 A-final Kim Döse/ Michaela Lindblad K2 500m D22 A-final Kim Döse/
Michaela Lindblad
Silver: K2 1000m D21 A-final Michaela Lindblad/Anna Jonsson K2 5000m D22 A-final Kim
Döse/Michaela Lindblad K1 500m D21 A-final Michaela Lindblad
Brons: K4 500m D22 A-final Kim Döse/Anna Jonsson/Cecilia Velin/Michaela Lindblad K1
5000m D22 Michaela Lindblad K4 200m D22 A-final Kim Döse/Anna Jonsson/Cecilia

Velin/Susanne Gunnarsson K2 200m D22 A-final Michaela Lindblad/Kim Döse K4 1000m D22
A-final Kim Döse/Åsa Nordling/Cecilia Velin/Anna Thyrvin

Susanne Gunnarsson förstärkte K4:an!

Maraton SM:
Jacob Holst var vår enda deltagare och knep ett brons.
U23 EM:
Michaela Lindblad representerade Sverige på EM i Portugal och var i Afinal på K1 och K2 1000 meter, i K1 körde Michaela in på en fin 9:e plats
trots en hård sidvind som ej gynnade hennes bana. I K2 tillsammans med
Klara Andersson blev det en 9:e plats.
Ungdoms NM:
Philip Landenstad representerade Sverige och körde med en
Halmstadskille K2 2500 meter in på en 9:e plats.

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! Kommer att repareras inom kort, så vissa dagar
kan det vara svårt att komma ut på bryggan.

Nytt från Skärgårds- och motionssektionen:
Sektionsansvarig är Björn Mårtensson
Vi börjar med att hälsa två nya ledare välkomna i SKP, Tove och John. Med frånvaron av
några av våra mer kända ansikten är vi tacksamma för nya krafter.

Med en något kortare säsong i år, och med engagemang i BLT paddlingarna, har vi hunnit
med ungefär hälften så många utfärdspaddlingen som vid samma tid förra året. Men de
utfärder som vi haft har varit välbesökta och omtyckta.

Förutom turer i och runt vårt vackra Karlskrona så har vi även gett oss ut till Nättraby och
ända ut till Tjurkö. På de kortare turerna har nya paddlare förutom en naturupplevelse även
fått tillfälle för teknikövningar som bygger upp deras självförtroende på vattnet.

Onsdagspaddlingarna fortsätter som planerat fram till och med den 28/8, men om vädret
tillåter kommer vi att utannonsera fler turer på klubbens hemsida, Facebook och så klart
SKPs mailinglista.
Vi kan även tipsa om att det finns biljetter kvar till årets Tjäröfestival
(www.tjarofestivalen.se) där man kan gå kurser för bland annat internationella kändisar
som Gordon Brown, Oscar Chalupsky och Justine Curgenven samt lokala så som Ulf
Johansson och Henrik Fahlén.
Så något för alla, vare sig du paddlar motion- eller havskajak, surfski eller SUP.
Vi ses på vattnet!
Vill du minnas säsongen så ser du vår turblogg på http://
kkeskima.se/category/skargardsbloggen/
som också finns som länk från vår vanliga hemsida http://www.kkeskima.se
/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.

Försäljningsektionen:
Sektionsansvarig är vakant.
Anna Thyrvin har här tagit ett stort ansvar för klädesförsäljningen, e tt
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 Stadium, se mer info på hemsidan.

Kompetens och utvecklingssektion:
Sektionsansvarig är Anders Mizser och Maria Wilhelmsson
Vi har planerat in flera aktiviteter för det stöd vi fick från kanotförbundet,
bland annat utbildningar, tjejsatsningar/läger med mera.

Marknadsföringssektion:
Sektionsansvarig är Cecilia Velin
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

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
Philip Landenstad
Björn Mårtensson
Anders Koushult
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.

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

