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Hej HKK:are! 
 
En ny säsong, nya utmaningar! 
 
Seglarna rycker i förtöjningarna inför nya 
säsongen och årets tisdags-kupp, det blir 
troligen hetare än någonsin. 
Om det blir några arrangemang för 
paddlarna, ja det får vi se, det var klent 
med paddlare på årsmötet och dessvärre 
kunde ingen representant för paddlarna 
värvas för styrelsen trots idoga 
påstötningar från valberedningen. 
Skärpning till nästa år!! 
 
Styrelsen ja – en hel del gamla trotjänare 
avgick efter lång och trogen tjänst, och 4 
nya ordinarie valdes in, se listan. 
Vi riktar stort TACK till: 
Per-Erik Holmgren 
Peter Landqvist 
Camilla Johansson 
Magnus Petterson 
 
I övrigt inga överraskningar på årsmötet.  
 
BETALNINGAR 
Betala 2016 års (oförändrade) 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 
 
Plusgiro 51 33 42-6          
eller 
Swisch 123 232 7591 
 
Skriv ditt namn på inbetalningen och vilka 
avgifter den avser. 
Byggavgift tas ut löpande för er som har 
byggen i verkstaden enligt separata avtal! 
 
 

 
 
 
 
 
Styrelse 2017 

Ordf: Staffan Persson, 070 406 66 61 

staffan.persson@ohb-sweden.se 

Sekr: Petter Hansson, 070-938 92 89 

Petter.hansson@me.com 

Kassör: Ulf Myrin, 073-620 87 63 

Hamnkaptener:  

Mats Göthlin, 070-6540803 

mats@gothlin.se 

Fredrick Marelius, 070-210 61 14 

marelius@kth.se 

Ersättare, Olof Granander, 0736-20 87 63 

Ersättare: Per Geijer, 0767 60 28 27 
 
Kajakkommitté 
Vakant 
 
Kappseglingskommitté 
Mats Karlson  070 986 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  
 
Revisor:  
Claes Elmén 070 210 93 74 
Biträdande revisor:  
Per-Erik Holmgren, 076 772 90 14 
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Vad händer 2017 
 
STÄDDAG?  
Tja, vi har just nu inget förslag till datum 
eller åtgärdslista, vi återkommer om detta. 
  
SÄSONGSSTARTS-PUB 11/4? 
Varför inte köra en spontanpub efter tune-
up-racet typ 19-tiden med lite pub-häng till 
självkostnad? 
Paddlare – passa på att kolla upp 
kajakerna samma kväll och häng på! 
 
PADDLARE 
Aktiviteter okända. 
Om någon vill arrangera något gemensamt, 
eller fixa en tränare för någon kväll eller 
två, så finns ekonomiskt bidrag i budgeten.  
 
Lånekajaker: Klubben har 2 lånekajaker i 
B-skjulet, dessa bokas tillsvidare med ett 
enkelt inlägg på Facebook-gruppen HKK.  
 
SEGLARE 
För seglarna gäller datum som står under 
Kappsegling nedan. Håll också koll på 
viktiga datum via FB-gruppen HKK Seglare 
https://www.facebook.com/groups/1304945
70414648/ 
och hemsidan. 
 
Nytt för i år är att hamnkaptenerna 
koordinerar platser för båtarna på 
bryggan (i huvudsak baserat på 
deltagarfrekvens från förra årets cup). 
Dessa platser anslås på anslagstavlan / 
bryggan inom kort!! 

 
Vi lyfter ner båtarna från vinden SNART. 
Hett tips är Söndag 2/4. Håll koll på FB 
 
Lånebåt för enstaka introduktionsseglingar 
eller för att ta med någon kompis någon 
gång finns, boka genom FB-gruppen. 

 
KAPPSEGLING 
Tisdagscupen ökar ständigt i popularitet, 
förra säsongen var vi 15 båtar i snitt varje 
tisdag April till September. Vi kör 5 korta 
race med start 18.15 sharp 
 

”Tune-up” race:   11/4 
Start Tisdagscuppen:  18/4 
Säsongen förlängs för de verkliga 
entusiasterna genom Geijerpokalen under 
oktober. Pannlampa anmodas! 
 
Andra viktiga datum: 
Klubbmästerskap 29/12 
Luciaracet:  9/12 
 
Masters-seglingar: 

- Masters-EM i Fouesnant 9-15/6  
- Master-SM i Sandhamn 10-13/8 
- Masters-VM i Split, 21-30/9 

 
Vi kör väl SM mangrant? (Förra året var 11 
HKK:are i Marstrand) 
 
Segel- eller regel-träning 
Kanske kan vi boka någon segeltränare 
eller regelspecialist under våren för att 
vässa kunskaper till SM Håll utkik på FB 
och hemsida. 
 
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 så betalar man 
verkstadsavgift och avgift för byggprojekt i 
samråd med verkstadsansvarig. Gängse 
avgift är 3 :-/dag/m2 byggyta (ungefär LxB) 
 
 
SLUTLIGEN NÅGRA FÖRMANINGAR 
 
Uppdatera adresser 
Försäkra dig om att klubben har din email-
adress för att förenkla utskick.  
 
Ordning och reda 
SE TILL ATT MÄRKA DINA GREJOR!! 
Omärkta grejor kan komma att slängas vid 
städdagarna. 
 
BETALA ÅRSAVGIFTEN!!!  
OBS – inga inbetalningskort skickas ut, 
du måste agera SJÄLV! 


