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HKK:are
Här följer lite info om vad som hänt under
året och 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

• Uffe Myrin fick i år sitt internationella
genombrott på Master EM i Roses,
Spanien. I Radialklassen blev han
storstilad 5:a i den stenhårda Grand Master
klassen med 54 deltagare. Vi är alla stolta
Uffe. På EM deltog från Huvudsta även
Staffan Persson och Ann Lorén.
• Master VM 2020 går i Geelong (strax
sydväst om Melbourne) den 19-28 mars.
Max 400 deltagare. 1:a anmälan den
31/10.
• Master EM 2020 går i Monaco mindre än
en vecka senare den 3-9 april.
(Jättebra planerat där. ILCA).
• På hemmafronten har vi just avslutat
tisdagscupen med Fredrick Marelius som
segrare följd av Staffan Persson och Petter
Hansson. Inalles deltog 50 seglare. Ingen
tisdagscup inställd pga för lite eller för hård
vind. Bara en sån sak. 24 tisdagar i följd
blev det alltså. Fantastiskt!
• Tjejerna har blivit fler i Tisdagscupen. Ann
Lindberg kämpade med bravur på åtta
tisdagsseglingar. Ulrika Mohlin och Ann
Lorén deltog 9 gånger och Lisen Sjöberg 2.
Under hösten har även de pigga tjejerna
Tong Gong samt Karla Böhland börjat ta
upp kampen. Välkomna!
Några som verkligen kämpat på och
deltagit många gånger är också våra
relativa nykomlingar Per Thorin, Dag Petré,
Tomas Olsson och Warner Nickerson. Bra
gubbar!

• Nu följer Geijerpokalen. Tre kommande
tisdagar med början den 1 okt. Starttid
17.30.
Missa inte att segla hem i mörkret med
Kungsholmen som upplyst bakgrund. Det
är såå vackert. Ytterligare info på
Facebook-gruppen.
Sen blir det väl Söndagscup och så
småningom Luciakör och snart en ny
säsong…
• Klubbdagsseglingen genomfördes i år
med 11 tappra deltagare som trotsade halv
storm utanför Essingen. Lars Bergfeldt gick
som tåget i de hårda byarna och vann i
suverän stil. Tvåa och trea blev Mats
Karlsson respektive Petter Hansson.
• KM avgjordes tisdag 3/9 i ett tufft startfält
med 29 deltagare (varav 4 från
Mälarhöjden). Mats Karlsson satte alla på
plats och blev Årets Klubbmästare. Tvåa
Erik Söderström, trea Uffe Myrin, fyra Bo
Sternå och femma Petter Hansson.
• Master SM gick i år i Kullavik den 3-4 aug
med en bra bit över 100 deltagare varav 810 från HKKK. Resultaten har försvunnit
från Kullaviks hemsida. De kommer väl i
verksamhetsberättelsen på årsmötet.
Minnet är inte det bästa men jag minns att
Ann Lorén fick pris i damklassen, att Ulrika
Mohlin seglade jättebra, att Uffe Myrin
måste kommit bra och att jag (Mats
Göthlin) också fick pris i Great Grand
Master klassen.
Det var lättare än lättvind i alla sex
seglingarna. Mest minnesvärd var den
formidabla regattamiddagen som jag inte
minns ett dugg av.
• Master SM 2020 ryktas ska gå i Arkösund
den 8-9 augusti.
• På Master VM i Port Zolende, Holland
deltog Uffe i Radial GM med placeringarna
17 (av 55) och Ann 4 (av 10) i damklassen.
Bra där Ann!
• Vi har tränat mer än någonsin i år. 10
HKK-are på träningsläger på Malta i våras
och sju HKK-are (+två från MKS) på

www.huvudstakk.se
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Gotland sent i höstas. På Malta var det
träning i fyra meter höga vågor och på
Gotland var det käk av Guds nåde (+
stenhård träning förstås).
• Vår systerklubb RYC (Runmarö Yacht
Club) har arrangerat flera seglingar där
HKK-are deltagit. Bl a Varmbadet, RMALR
(Runmarö Mini Archipelago Laser Race)
och Höststorm som ännu återstår. Går den
19 okt. Rekommenderas starkt. Låne-lasrar
finns. Mycket trevligt arrangemang med nio
sprintrace och bastu.

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



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!!

HÖSTSTÄDNING planeras söndag

10 november.
Vi börjar vid 11-tiden och röjer som vanligt i
och runt kajakbodar och klubblokal, på
bryggan och inne i klubbhuset.
Upptagning av flytbryggan.
Upptagning av lasrar på vinden för de som
vill.
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”.
Från och md September har vi nu infört en
låneavgift på 100 kr/gång vid lån av K2
eller laser, eller 50 kr/gång för K1orna.
Swisha till klubbens swishnummer:
123 232 7591

Allmän viktig
medlemsinformation
Vi har just nu uppnått den praktiska
gränsen på antalet Kajaker i kajakskjulen
och Lasrar på bryggan. Kölista
(kostnadsfritt) administreras av
Hamnkaptenerna:
Laser = Krister Torssell, 073 23230022
Krister.torssell@suntarbetsliv.se
Kajak = Henrik Edström, 073 0923811
henrik.edstrom@live.se
Har du funderingar på att inte vara med
nästa år vänligen meddela
Ordf: Staffan Persson, 070 406 66 61
staffan.persson@ohb-sweden.se

Slutligen
Meddela korrekt mailadress och
mobilnummer till Staffan
Trots upprepade påminnelser om betalning
av medlems- och platsavgift så är det
fortfarande några paddlare som ej betalat
sina avgifter för medlemskap och plats.
vecka V44 så läggs dessa kajaker ut på
bryggan (närmare bestämt på mastskjulets
tak)

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

www.huvudstakk.se

