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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 

 
 Världen runt med HKK-seglare 

 
 ”Den vår de svaga kalla höst” är här 

(Runeberg). 
Nu våras det verkligen för 
tisdagsseglingarna. Dags att spurta de 
fyra tisdagar som återstår, så vi slutar 
på ett snitt på 17-18. För närvarande 
ligger vi på 15 i snitt. Inte dåligt det 
heller. Rekord antagligen 
  

 Geijerpokalen körs 4 tisdagar under 
Oktober. Ta med ficklampa som 
lanterna! 

 Eventuellt organiseras en 
distanskappsegling i slutet av 
oktober. Håll utkik på FB!! 

 Luciaracet körs lördag 8/12. Ev 
lagsegling. 
 

 Men det är inte bara tisdagsseglingar 
som HKK har synts. Det är flera som 
varit ute på banorna runt Sverige och 
Claes Elmén har förstås varit i Thailand 
och seglat med bravur. 
Här ett litet axplock: 

 Uffe Myrin , ledare av tisdagscupen i 
suveränt majestät, var bäste HKK-are i 
standardklassen på Masters SM i 
Malmö i somras med en 27:e plats (av 
65 deltagare). 

 Mats Karlsson bäst i Radial med en 
14:e, trots två DNC sista dagen. Han 
vann dessutom en delsegling. Inte illa 
pinkat. 

 Det blåste ollon sista dagen och nästan 
samtliga av de tio HKK-arna som deltog 
valde att inte segla. Ulrika Molin var ett 
lysande undantag som fullföljde alla 
race och slutade 2:a i damklassen och 

19:e totalt (av 41) i Radialklassen. 
Heders Ullis! 
 

 Mats K blev 4:a i Radialklassen på 
Grand Prix-regattan på Bosön i våras 
bland alla storfräsare. En fantastisk 
prestation. Claes E, Uffe och Mats G 
deltog också. 

 På den första Grand Prix Masters 
tävlingen i Råå i våras deltog som enda 
HKK-are Mats G. Och Uffe deltog 
också som ende HKK-are på ”riktiga” 
SM i Kullavik med en hedersam 18:e 
(av 34). Kuriosa här är Ann Lorén, 
visserligen seglandes för Mälarhöjden 
men också litet HKK-are, var enda 
kvinna i den tuffa standardklassen i 
Kullavik. 
 

 På Masters EM i spanska Vigo 5-11 
oktober kommer Uffe, Per G och 
Staffan att deltaga. 

 Vilken resa de har framför sig. Vi 
önskar dom ett STORT Lycka till! 

 
 
PADDLING 

Paddelansvarig är Henrik Edström, nås på 
email henrik.edstrom@live.se 

 
 Henrik har inventerat kajakplatserna i 

skjulen och märkt upp.  
 Lista på vilka som har platserna finns 

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!! 
 

 
 
 
 
Klubbdag 29 september 
Klubbdag med segling och paddling 
Lördag den 29/9 2018. 
 
Härmed inbjudes du att deltaga på HKK:s 
förnämliga klubbdag. 
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Seglarna 
Samlas kl 10.00 i klubbhuset för 
genomgång av bana mm. 1:a start 11.00. 
Planen är två distanskör till och från 
Essingefjärden + 6 bankappseglingar (4 
korta och 2 långa) på Essingefjärden. 
Inalles 8 seglingar. Sämsta räknas bort. Vid 
4 eller färre genomförda räknas alla.  
 
Paddlarna 
Samlas kl 11.00 då räknar vi med att 
bryggan ska vara helt tom. Ingen Laser på 
land denna stora dag. Preliminärt program 
är Kungsholmen runt med fikastopp på 
strandnära café. Men som kajakledare 
Sussi Wesström säger. ”Vi är flexibla. Alla 
får paddla som de vill bara de kommer till 
fikat”. 
 
Prova på 
Efteråt, ca 16, får alla möjlighet att prova 
varandras redskap.  
 
Avslut med korv, öl och prisutdelning. 
En mängd nyttopriser delas ut. Alla 
deltagare får pris. 
 
Anmälan 
Det går bra att bara komma lördag den 
29:e september men vi är oerhört glada 
och tacksamma för alla som anmäler sig. 
Seglarna till Mats Göthlin: mats@gothlin.nu 
eller på tel 070 654 08 03. 
Kajakpaddlarna till Sussi Wesström: 
snabbtorappt@hotmail.com eller 073 975 
49 97 
 
Stora Klubbdagskommittén 
Sussi Wesström   Gunnar Lulle Bonthelius   
Mats Göthlin 
 
 
HÖSTSTÄDNING planeras söndag 
11 november. 
Vi börjar vid 11-tiden och röjer som vanligt i 
och runt kajakbodar och klubblokal, på 
bryggan och inne i klubbhuset. 
Upptagning av lasrar som inte ska segla 
Lucia-racet rekommenderas.  
Vi bjuder som vanligt på något ätbart vid 
lunchtid. 

 
SAKER PÅ VINDEN och i mastskjul 
Styrelsen uppmanar samtliga att ta vara på 
sina båttillbehör och annat som önskas 
sparas då det annars kommer att kastas 
under höststädningen. 
 
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 är nu kompletterad och tydligt 
uppmärkt med rosa tillbehör. 
Bokning via FB ”HKK Seglare”.  
Det finns numera 3 lånekajaker varav en 
nyinförskaffad dubbelkajak. Bokning via 
FB-sidan ”HKK”. 
 
Slutligen 
Meddela korrekt mailadress och 
mobilnummer  
 
MED HOPP OM EN FORTSATT TREVLIG  
HÖST VID RODRET ELLER PADDELN. 
/Styrelsen 


