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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 – ett byte. 
Vi riktar stort TACK till: 
Petter Hansson som avgick och ersätts 
med Krister Torssell 
 
Beslut togs på mött om höjda 
medlemsavgifter för att matcha 
arrendehöjningen från Solna stad. I övrigt 
inga överraskningar på årsmötet.  
 
BETALNINGAR 
Betala 2019 års avgifter 
Enligt stadgarna så ska alla ha betalat 
sina avgifter senast i APRIL. Då slipper 
du förseningsavgift. 
Medlemsavgift för alla 300 kr 
Verkstadsavgift 500 kr 
Platsavgift helår 800 kr 
Skåpavgift 200 kr 
 
Och för de som kommer in som nya: 
Inträdesavgift: 500 kr 
Nyckelavgift: 200 kr 

 
Plusgiro 51 33 42-6          
 
Skriv ditt namn på inbetalningen och vilka 
avgifter den avser. Ett förslag för att vara 
kortfattad kan vara typ 
S Persson Å+P+S  (vilket alltså betyder 
Årsavgift + Platsavgift + Skåpavgift) 
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: 

Krister Torssell, 073 23230022 

Krister.torssell@suntarbetsliv.se 

Assistent till hamnkapten och 
kappseglingskommitté: 

Mats Göthlin, 070 6540803 

mats@gothlin.se 

Hamnkapten kanot: 

Henrik Edström, 073 0923811 

henrik.edstrom@live.se 

Ersättare: Sussi Wesström, 073 9754997 

sussiwess@hotmail.com 

 

Kajakkommitté 
Maria Wennberg 073 7279371 
Sussi Wesström 073 9754997 
 
Kappseglingskommitté 
Ulrika Molin  070 8752731 
 
Verkstadsansvarig 
Mats Falle, 070 255 01 86 
matsfalle@gmail.com 
Per Hansson, 070 9129789 
per.hansson@stockholm.se 
 
Nyckelansvarig 
Sussi Wesstöm, 073 9754997 
 
Revisor:  
Claes Elmén 070 210 93 74 
Biträdande revisor:  
Per Geijer, 767 60 28 27 
 
Valberedning: 
Alex Lantz 
Petter Hansson 
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Vad händer 2019 
 
STÄDDAG 
Söndag 7/4 10:00-12:00 aktiviteter: 

 Iläggning av nya kajakbryggan 

 Städning av stora bryggan och 
uppmärkning av plats nr. 

 Flytt och förvaring av laserkärror till 
förmån för lånekajaker och 
lånelaser mer lättillgängliga 

 Nerbärning av lasrar från vinden 
 
 
PADDLARE 
Dags för fler kanotisterna att stiga fram 
 
Vi är några som vill få igång en mer aktiv 
kajaksektion. Förslag ifrån kajak 
kommittén: 
 
En 1 maj tur känns bra som start 
Förslaget är Kungsholmen runt kanske tar 
vi vägen via Långholmskanalen. 
Väl hemma bjuder klubben på fika 
Vi startar kl 10. 
 
En 6 juni paddling till Drottningholm känns 
självklar. 
Vi kan ta med oss fika och ta ett kort stopp, 
kanske dags för årets första dopp. 
Vi startar kl 10. 
 
Hör gärna av dig till Facebook HKK om du 
vill hänga med. 
 
Självklart anpassar vi oss efter väder och 
vind. 
 
Vi kanotister har HKK som kontaktplats. 
Där kan man bl.a. ge egna förslag på turer, 
önskemål om kvällspaddlingskväll.  
Väljer vi tisdag får vi äta korv med 
seglarna. 
 
Nu är det islossning! 
 
Lånekajaker: Klubben har 2 lånekajaker i 
B-skjulet och en dubbelkajak som ligger på 
bryggan. 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!! 

 
 
 
Lånebåt för enstaka introduktionsseglingar 
eller för att ta med någon kompis någon 
gång finns, boka genom FB-gruppen. 

 
KAPPSEGLING 
Tisdagscupen 
Tune up den 9 april. OBS! Extra tidig start i 
år. Avslut den 24 september.  
Varenda tisdag, totalt 24 tisdagar alltså. 
Cupen är indelad i Vårcup, Sommarcup 
och Höstcup bestående av vardera 9, 8, 8 
seglingar respektive. 
Start 18.15 (utom i september då vi startar 
17.45) , Vi kör 5 korta race. Resultat 
publiceras snarast efter varje cup-tisdag. 
Håll utkik på vår facebooksida.  
Vi kommer att fortsätta köra linjestart (eller 
tidsstart som det också kallas) fem 
tisdagsseglingar i vår. Lista för starters 
kommer upp inom kort. De andra 
tisdagarna blir det precis som vanligt med 
grindstart/hare-start. 
 
Kom ihåg. Vi seglar för att det är roligt och 
för att vi ska bli bättre på regler. Har man 
gjort fel ska man ta sitt straff annars blir det 
disk i den seglingen. Vi kommer ALDRIG 
bli bättre annars...  
. 
 
Geijerpokalen tar vid efter tisdagscupen 
med början den 1 oktober. 
 
Därefter söndagscup när det blir för mörkt 
att segla på kvällen. 
Säsongen brukar avslutas med ett Luciakör 
för de allra tappraste. 

https://www.facebook.com/groups/130494570414648
https://www.facebook.com/groups/130494570414648
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Klubbmästerskapet körs lämplig lördag i 
början september. Håll utkik på facebook. 
 
Laser Master serie 
GP 1 Limhamn, Malmö 27-28/4 
Laser Master SM, Kullavik 2-4/8 
Korshamn, Laser Master 31/8 
KSSS, OCR, Saltsjöbaden 5-6/10 
 
Master SM 
Kullavik 2-4/8 
 
Internationella Master-seglingar 
Europamästerskap, Roses, Spanien14-
20/6 
 
Euro Master Circuit bestående av 11 
regattor i de flesta europeiska länder. Den 
svenska Euro Master Circuit-seglingen är 
Master SM i Kullavik 2-4/8. 
Gå in på www.eurilca.eu/euromasters 
 
Världsmästerskap, Port Zelander, 
Nederländerna 5-14/9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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! 

http://www.eurilca.eu/euromasters

