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                                                                                              Hej HKK:are! 
 
En ny säsong står för dörren, med ny fin brygga och uppfräshade lokaler. 
Klubben hade årsmöte i början av mars med mycket måttligt deltagande – var höll ni hus? Styrelsen valdes i stort sett om, 
dock med några rockader, se listan på styrelsen nedan.  
Protokoll och verksamhetsberättelse finns att läsa på hemsidan www.huvudstakk.se. 
och även anslagen i klubbrummet. För vidare info om årets program, se nästa sida. 
 ÖVERSVÄMNING IGEN! 
Klubbhuset har drabbats av läckage igen. Fastighetsförvaltare har lovat att reparera och se till att det inte händer igen. Det ser i 
skrivande stund ut som om inga allvarligare åtgärder behövs göras, men uppsättningen 
av de nya skåpen har dessvärre försenats.   Apropå vatten – allt spillvatten från toa, dusch, kök går till en tank som behövs 
tömmas när den är full, dvs spola inte mer vatten än nödvändigt. 
Vi har blivit utlovade ett nivålarm som varnar för när tanken behövs tömmas.   
 STÄDKVÄLL onsdag 20 april 18.00 
Vi gör åter ett rejält nappatag med utrensning av bråte i både kajakskjul, vind och verkstad. Försök komma så tidigt du 
kan så att vi hinner snygga till innan det blir mörkt. Klubben bjuder något ätbart och 
trevligt umgänge. Du som hag grejor i verkstan – se till att 
märka upp grejor och ta bort det som inte hör dit!!!  BETALNINGAR Dags att betala 2016 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.  
 Styrelse 2016 
Ordf: Staffan Persson, 070 406 66 61 
staffan.persson@ohb-sweden.se 
V.ordf:  Magnus Pettersson  
072 514 84 20, mspette@gmail.com 
Sekr: Per-Erik Holmgren, 0733 98 00 31, 
pererik.holmgren@gmail.com 
Kassör: Peter Landqvist, 0706 76 90 27 
peterlandqvist@bredband.net  
Hamnkapten: Camilla Johansson,  
0761 19 33 13 
Johansson.camilla@outlook.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  
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Revisor: Claes Elmén 070 210 93 74 
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Vad händer 2016 
 
PADDLARE 
För paddlare finns för närvarande inga fasta programmpunkter, men vi hoppas att 
det kommer. Håll koll på hemsidan.  
 På begäran ska vi se till att få fram en ”badstege” på lämplig plats på bryggan, 
samt se till att bryggan förses med lämpliga greppunkter vid sjösättningsrampen för att 
underlätta för paddlare.  Lånekajaker: Klubben har ett par 
lånekajaker som några medlemmar har rustat upp och försatt i stridbart skick igen. 
Dessa ska kunna lånas på enklaste sätt genom en enkel lista i klubbrummet, se vidare info.  SEGLARE 
Hemsidan har ett uppdaterat program för 2016 års hållpunkter. 
Observera speciellt tisdagskuppens start i April och se till att ta fram båten på bryggan. Koordinera lämpligen nedtagande 
av båten från vinden via FB-gruppen (se nedan) 
Platsfördelning på bryggan återkommer vi till. Nytt för i år är att platserna ska förses med krokar så att vi enkelt kan straffa fast 
båtarna.  Kappsegling 
Tisdagscupen:  Vi kör rafflande banrace varje tisdag med start 18.15. ”Tune-up” 
körs 12 April och den riktiga tisdagscuppen börjar 19 April och fortgår varje tisdag 
september ut. Säsongens höjdpunkt är KM (en tisdag i september).  
Säsongen förlängs för de verkliga entusiasterna genom Geijerpokalen under 
oktober, varpå säsongen slutligen avrundas med Lucia-racet i December (om 
isläget tillåter) och vi kan lägga båtarna på hyllan några månader.. Läs och bevaka hemsidan för mer info och 
uppdateringar om kappseglingar. HKK kappseglare finns också på facebook  

https://www.facebook.com/groups/130494570414648/ 
 Master-SM 
Klubben hade ett stort antal deltagare på senaste Master-SM i Råå.  Vi hoppas på stort deltagande även detta år då SM går i 
härliga Marstrand i början av Augusti.  ”Professionell” segeltränare 
Vi kommer försöka boka en segeltränare på några tisdagar under våren för att ge 
oss alla bra tips och råd.  VERKSTADEN 
Verkstaden står till förfogande för stora och 
små arbeten. Har du småjobb på båten eller någon utrustningsdetalj kan du ligga i verkstaden någon vecka. Har du däremot 
större projekt på gång så betalar man verkstadsavgift och avgift för byggprojekt, 
samråd med verkstadsansvarig  NYA SKÅP 
Vi har kasserat de gamla skåpen och införskaffar nya Z-skåp (totalt ett 50-tal) i 
herrarnas och damernas omklädning. Fördelning av dessa sker i första hand till de som tidigare haft (och är hyfsat aktiva), 
därefter skapas en kölista med företräde för aktiva medlemmar. 
 SLUTLIGEN NÅGRA FÖRMANINGAR  
Uppdatera adresser 
Försäkra dig om att klubben har din email-
adress för att förenkla utskick. Glöm dock inte att det är din plikt att hålla koll på hemsidan och anslagstavlan för att inte 
missa viktig info.  Ordning och reda 
SE TILL ATT MÄRKA DINA GREJOR!! 
Omärkta grejor som ligger ivägen/på fel ställe kan komma att slängas vid städdagarna. 
 BETALA ÅRSAVGIFTEN!!!! 


