HKK-NYTT April 2015
Hej HKK:are!
Nu går vi mot ljusare tider och dagarna blir
längre. Snart kan vi ge oss ut på Ulven
igen och segla och paddla. Passa på att se
till din båt innan säsongen börjar.
Följ med vad som händer i klubben på
www.huvudstakk.se.
STÄDKVÄLL onsdag 22 april 18.00
Vi börjar kl. 18. Försök komma så tidigt du
kan så att vi hinner snygga till vår hamn
och våra lokaler innan det blir mörkt.
Klubben bjuder på mat, bra väder och
trevliga kamrater. Passa på att titta till din
utrustning och lägga fram Lasern på
bryggan.
Dags att betala 2015 års avgifter
Enligt stadgarna så ska alla ha betalat
sina avgifter senast i APRIL. Då slipper
du förseningsavgift:
Medlemsavgift för alla
200 kr
Verkstadsavgift
500 kr
Platsavgift helår
700 kr
Skåpavgift
200 kr
Och för de som kommer in som nya:
Inträdesavgift:
500 kr
Nyckelavgift
200 kr
Betala till Plusgiro 51 33 42-6
Skriv ditt namn på inbetalningen och vilka
avgifter den avser.
Exempel:
Medlem med båtplats: 200 + 700 = 900 kr
Verkstadsmedlem: 200 + 500 = 700 kr
Juniorer betalar halva avgiften och ingen
inträdesavgift.
Byggavgift tas ut löpande för er som har
byggen i verkstaden.
Medlemmar som inte betalar sin
avgift i tid kan inte garanteras
plats på bryggan eller i båthusen
Lämnar du klubben ska du
informera styrelsen och
återlämna nyckel samt forsla bort
din båt från klubbens brygga och
lokaler.

Styrelse 2015
Ordf: Per-Erik Holmgren, 0733 98 00 31,
pererik.holmgren@gmail.com
V.ordf: Camilla Johansson, 0761 19 33 13
Johansson.camilla@outlook.com
Sekr: Staffan Persson
staffan.persson@ohb-sweden.se
Kassör: Peter Landqvist, 0706 76 90 27
peterlandqvist@bredband.net
Hamnkapten: Magnus Pettersson
0737 76 42 96, mspette@gmail.com
Ersättare, Ulf Myrin, 0736-20 87 63
Ersättare: Per Geijer, 0767 60 28 27
Kajakkommitté
Camilla Johansson, 0761 19 33 13
Kappseglingskommitté
Mats Karlsson
070 988 44 12
Claes Elmén
070 210 93 74
Ulrika Mohlin
070 875 27 31
Verkstadsansvarig
Mats Falle, 0702 55 01 86
matsfalle@gmail.com
Nyckelansvarig
Lars Ekvall, 0735 73 81 62
Revisorer
Revisor: Claes Elmén 070 210 93 74
Biträdande revisor:
Jan-Olof Lönnblom, 076 772 90 14
Ordning och reda
Tyvärr måste vi konstatera att det råder en
viss oordning i klubben. Det ligger båtar
och prylar i klubbens lokaler som inte är
märkta med ägarens namn. Vid städdagen
kommer dessa båtar och prylar märkas
”Ägare okänd. Kontakta styrelsen
snarast”. Är dessa båtar fortfarande
oidentifierade efter en månad anmäls de
som upphittade till Polisen.
Medlemmar som inte betalt sina avgifter för
båtplats för föregående år kommer att
krävas på dessa avgifter.

www.huvudstakk.se
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DETTA HÄNDER I ÅR
I år blir det en del nysatsningar kombinerat
med gamla succéer. Du som inte är så
säker kan få råd och hjälp av mer erfarna
klubbkamrater. Observera att klubbens
aktiviteter inte bara är för proffs utan för
alla! Och vi är lika mycket en paddlarklubb
som seglingsklubb och båtbyggarklubb! Vi
ska ha kul tillsammans och lära av
varandra.
Trevligt samkväm med ”after-sail/tour”
återupptas!

Andra tävlingar: Vi ska självklart försöka
vara ett övertygande antal som deltar på
årets Master SM i Rå den 7-9 augusti samt
kanske får med några deltagare på GP´n,
SM eller Master EM.

Paddling
Tisdagskvällar träffas ”bråttompaddlarna”
för gemensam träning. Onsdagar 18:30
träffas vi som vill paddla tillsammans i
lugnare tempo för utflykter på Ulven och
angränsade vatten.

Verkstaden
Förverkliga dina drömmar och bygg din
egen farkost, paddel eller något med segel.
Eller ta tillfället i akt och reparera eller se
över ditt flytetyg tex din Laser eller kajak
efter samråd med verkstadsansvarig kan
du ligga i verkstaden någon vecka. Har du
däremot större projekt på gång så betalar
man verkstadsavgift och avgift för
byggprojekt.

Kurser: Vi planerar att träna hur vi ska ta
oss upp igen i kajaken efter en
kappsejsning.
Helgtur: Vi hoppas på en eller flera
mälar/skärgårdsturer. Anmäl intresse till
kommitén!
Lånekajaker: Klubben har lånekajaker som
du bokar i kalendern i klubbrummet .
Kajaker kan bara lånas via medlem som
också ansvarar för att den återlämnas i
samma skick som när den hämtades ut.
Kappsegling
Tisdagscupen: Vi har enkla men lärorika
och rafflande banrace varje tisdag. Start
18.15. ”Tune-up” 14 April. Tisdagscuppen
börjar 21 April och pågår varje tisdagkväll
t.o.m. 29 september. Utöver totalseger i
tisdagscupen kommer segrare att koras för
varje delcup vår-, sommar- och höst. KM
kommer köras i samband med cupen i
augusti/september. Under oktober kör vi
Geijerpokalen med tidig start. Läs och
bevaka hemsidan för mer info och
uppdateringar om kappseglingar. HKK
kappseglare finns också på facebook
https://www.facebook.com/groups/1304945
70414648/

En segeltränare kommer att medverka på
några tisdagar för att ge oss alla bra tips
och råd.
Säsongen avslutas som brukligt med
tomteluva på och luciaköret lördag den 13
december.

Slutligen
Försäkra dig om att klubben har din riktiga
mail-adress, senaste gatuadress och
telefonnummer. Då missar du inte viktig
info. Vi använder både e-post och ibland
vanlig post. Sänd adressförändringar och
ändrad e-mail till huvudstakk@gmail.com
eller till någon i styrelsen.
HKK:s styrelse

www.huvudstakk.se

