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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 ännu hetare än förra året då 
kappseglingskommittén i år satsar stort. 
Paddelsektionen satsar också stort i år på 
fler aktiviteter än tidigare och numera har vi 
tre paddlare med i syrelsen, superkul! 
 
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: 
Ulf Myrin 
Fredrik Marelius 
Olof Granander 
Per Geijer 
 
I övrigt inga överraskningar på årsmötet.  
 
BETALNINGAR 
Betala 2018 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 
Nyckeldeposition 500 kr 

 
Plusgiro 51 33 42-6          
eller 
Swisch 123 232 7591 (kostar 10kr extra) 

 
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 2018 

Ordf: Staffan Persson, 070 406 66 61 

staffan.persson@ohb-sweden.se 

Sekr: Anders Notander, 070 6182884 

a.notander@swipnet.se 

Kassör: Maria Wennberg , 073 7279371 
maria.wennberg@yahoo.com 

Hamnkapten segel: 

Petter Hansson, 070 938 92 89 

Petter.hansson@me.com 

Hamnkapten kanot: 

Henrik Edström, 073 0923811 

henrik.edstrom@live.se 

Kappsegling: Mats Göthlin, 070 6540803 

mats@gothlin.se 

Ersättare: Sussi Wesström, 073 9754997 

snabbtorappt@hotmail.com 

 

Kajakkommitté 
Maria Wennberg 073 7279371 
Sussi Wesström 073 9754997 
 
Kappseglingskommitté 
Mats Göthlin  070 6540803 
Fredrick Marelius 070 2106114 
 
Verkstadsansvarig 
Mats Falle, 0702 55 01 86 
matsfalle@gmail.com 
 
Nyckelansvarig 
Sussi Wesstöm, 073 9754997 
 
Revisor:  
Claes Elmén 070 210 93 74 
Biträdande revisor:  
Per-Erik Holmgren, 076 772 90 14 
 
Valberedning: 
Alex Lantz 
Fredrik Marelius 
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Vad händer 2018 
 
STÄDDAG?  
Tja, vi har just nu inget förslag till datum 
eller åtgärdslista, vi återkommer om detta. 
  
SÄSONGSSTARTS-PUB 10/4 
Seglarpub 10/4 i city 18:15. Plats meddelas 
på FB inom kort 
Paddlare – passa på att kolla upp 
kajakerna samma kväll och häng på! 
 
PADDLARE 
Dags för kanotisterna att stiga fram 
 
Vi är några som vill få igång en mer aktiv 
kajaksektion. Förslag på aktiviteter är en  
kvällspaddling  i veckan, någon/några längre 
dagsturer, med fika. Eller varför inte någon 
längre med övernattning längre fram. 
 
Någon form av kurs är aldrig fel, själv tänker 
jag då i första hand på kamraträddningskurs. 
 
En bra start är att de som är intresserade går 
med i HKK Facebook grupp. 
Det finns en HKK segling, men vi kanotister 
kan ha HKK som kontaktplats. 
 
Där kan man bl.a. ge egna förslag på turer, 
önskemål om kvällspaddlings kväll.  
Väljer vi tisdag får vi äta korv med seglarna. 
 
Snart är det islossning! 

 
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. 
 
Även i år kommer 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 8/4. 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 14 båtar i snitt varje 
tisdag April till September. Vi kör 5 korta 
race med start 18.15 sharp 
 
”Tune-up” race:   10/4 (om isfritt) 
Start Tisdagscuppen:  17/4 
Säsongen förlängs för de verkliga 
entusiasterna genom Geijerpokalen under 
oktober. Pannlampa anmodas! 
 
Tisdagscupen förnyas 
 
Vi kommer att på försök köra linjestart (eller 
tidsstart som det också kallas) fem 
tisdagsseglingar i vår med början redan första 
tisdagscupen. Sen varannan tisdag. De andra 
tisdagarna blir det precis som vanligt med 
grindstart/hare-start. 
Startlinjen blir vid länsmärket. 3, 2, 1, minuter 
signaleras från startbåten (gummijolle). 
Tjuvstartande ropas upp i görligaste mån. Om 
det blir allmän omstart kör vi svart flagg direkt 
efter. Allt för att det ska gå snabbt.  
Det är ju det som varit den stora fördelen med 
tisdagscupen. Snabbheten och därmed hela 
fem race, som vi faktiskt avverkat de flesta 
tisdagar. Det ska vi försöka hålla även med 
linjestart. Men om det ”bara” blir fyra så får väl 
det duga också. 
Linjen kommer självklart inte alltid att ligga 
perfekt (det är ju för fasicken Ulven vi seglar på) 
och inte heller kryssen kommer alltid att vara 
perfekt. Men det blir som det brukar. 
Högt tempo sätts alltid före perfektionism. 
I stället för att runda upp vid målgången blir det 
nu länsmålgång.  
Före premiären av tisdagscupen kör vi extra 
startträning med början kl 17. Bara att hänga på 
vartefter – innan det stora allvaret börjar. 
Observera att den som är arrangör får poäng 
som en första plats på tisdagscupen. Därför är 
jag arrangör första tisdagen. Därefter behövs 
frivilliga. 
(Det där sista kan vi så klart snacka om på 
ölaftonen den 10/4.) 

https://www.facebook.com/groups/130494570414648
https://www.facebook.com/groups/130494570414648
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 Lite mer vi kan ta på säsongstarts-puben: 
• Om vi ska ha nummer i stäven för att 
underlätta identifieringen vid målgång. 
• Om vi ska ha en radialklass på tisdagscupen. 
Alltså en mer officiell sådan med egen 
resultatlista. 
• Om vi ska ta en öl på Grodhavet efter varje 
linjestarts-tisdag. 
• Och som sagt vilken poäng arrangören ska få. 
 
Mer detaljer om tisdagscupen kommer 
underhand på facebook-gruppen. 
 
Mats G 
 
 

Andra viktiga datum: 
Klubbmästerskap 28/9 
Luciaracet:  8/12 
 
Masters-seglingar: 

- Pelle P Laser Master Cup: 
- Råå  28-29/4 
- Särö  2/6 
- SM Malmö 3-5/8 
- Saltsjöbaden  6-7/10 

 
- Master SM, Malmö 3-5/8 
- Master VM,  

Dun Laoghaire, Irland7-15/9 
- Master EM, 

Vigo, Spanien 5-11/10  
 
Vi kör väl SM mangrant? (Förra året var 14 
HKK:are i Sandhamn) 
 
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 innan sista 
April!!!  
OBS – inga inbetalningskort skickas ut, 
du måste agera SJÄLV! 


