HKK-NYTT september 2017

HKK:are
Här följer lite info om vad som händer
under hösten.
Följ också hemsidan
www.huvudstakk.se, samt håll koll på
Facebookgrupperna ”HKK” (paddlare)
samt ”HKK Seglare”.
KAPPSEGLING
 Tisdagscupen går in i ett rafflande
slutskede och ingen placering är
självklar. 2 seglingar kvar i skrivande
stund.
 Cupseglingarna fortsätter september ut,
OBS starttid 17:45
 Geijerpokalen körs 4 tisdagar under
Oktober. Ta med pannlampa!
 Eventuellt organiseras en
distanskappsegling i slutet av
oktober. Håll utkik på FB!!
 Luciaracet körs lördag 10/12. Ev
lagsegling.
 12 HKKare deltog i sommarens
Masters-SM i Sandhamn, 4 i Radial
och 8 i Standard. Uffe Myrin gick bra
och kom 23:a bland 70 båtar i
Standard, i övrigt godkända men
kanske inte lysande resultat.
 Uffe representerade HKK under vårens
Laser-EM i Bretagne, och kommer att
göra så även under Laser-VM i Split i
Oktober. Lycka till!
PADDLING
 Paddelansvarig är Stefan Carlsson, nås
på email hkk.paddling@100fokus.nu
 Stefan har inventerat kajakplatserna i
skjulen och märkt upp.
 Lista på vilka som har platserna ska nu
finnas på anslagstavlan och (snart) på
hemsidan på dedikerad sida.
 OBS: håll er till dessa platser, märk
kajakerna med namn och tel-nummer
samt betala platsavgifterna!!

HÖSTSTÄDNING planeras söndag

12 november.
Vi börjar vid 10-tiden och röjer som vanligt i
och runt kajakbodar och klubblokal, på
bryggan och inne i klubbhuset.
Ett bygglag under Hamnkaptenernas
ledning kommer formas för att bygga ett
laserställ på bryggan för att kunna ha fler
lasrar igång.
Upptagning av lasrar som inte ska segla
Lucia-racet rekommenderas. OBS ev påb
om platsfördelning.
Vi bjuder som vanligt på något ätbart vid
lunchtid.
BÅTAR PÅ VINDEN
Styrelsen har presenterat avsikterna
gällande laserplatser och långliggare på
vinden i speciellt email och på hemsida.
Essensen är att vindsplatserna, liksom
bryggplatserna, kommer fördelas efter
aktivitetsnivå.
VERKSTAN
Aktiviteten har varit hög under året. Några
kajakprojekt har genomförts varav några
har blivit klara, och det finns nu plats för
något nytt projekt. Anmäl intresse hos Mats
Falle.
LÅNELASER och LÅNEKAJAKER
Lånelasern funkar hyggligt, bokning via FB.
Ska vi möjligen ha fler??
Det finns numera 3 lånekajaker. Bokning
via FB-sidan ”HKK”, det verkar som det
börjat ”sätta sig”.

MED HOPP OM EN FORTSATT TREVLIG
HÖST VID RODRET ELLER PADDELN.
/Styrelsen

www.huvudstakk.se

