
Huvudsta Kappseglings- och Kanotklubb 

Verksamhetsberättelse för säsongen 2019 

Allmänt 

Klubben hade vid årets slut ca 229 betalande medlemmar. Under året har 24 nya medlemmar 

kommit till, medan ca 10 har avslutat medlemskapet. 

 

Av de 229 är ca 50 noterade som seglare medan övriga är paddlare eller verkstadsmedlemmar. 

 

Styrelsen ha under verksamhetsåret hållit 7 st protokollförda möten 

 

Lokaler och Brygga 

Lokalerna och bryggan fungerar fortfarande bra.  

En flytbrygga lades ut under våren som förenklat för paddlare att sjösätta, speciellt vid lågt 

vattenstånd. Bryggan togs upp under höststädningen. 

 

Huvudbryggan har varit utnyttjad till max för laserjollar, där hamnkapten Krister Torssell har 

ansvarat för en platsfördelning där de mest aktiva ska få bra sjösättningsplatser och de mindre 

aktiva får plats i rör-stället. Antalet lasrar på bryggan är nu maximalt och en kö har ordnats 

för eventuellt nytillkommande. 

 

Ett inbrott noterats under sen-hösten. Det enda som noterats stulet är motorn till gummijollen. 

Lyckligtvis var denna försäkrad så den ekonomiska förlusten är måttlig. 

 

Vår och höststädning har genomförts med tillräckligt många närvarande medlemmar för att 

kunna utföra nödvändiga sysslor. 

 

Verkstaden har nyttjats ganska väl under året med några tillfälliga projekt och några 

långliggare. Verkstaden kan behöva en översyn av installationerna under kommande säsong. 

 

Ekonomi 

Ekonomin är i god balans. Höjningen av arrendet under 2019 kompenserades väl av den 

måttliga höjningen av årsavgifter och platsavgifter.  

Den fortsatta stegvisa höjningen av arrendet är under 2020 ganska måttlig och bör kunna 

hanteras utan en ytterligare höjning av avgifterna under kommande år. 

 

Inga större renoveringar planeras under året, möjligen med undantag av investeringar i 

verkstaden. 

Kappsegling 

Liksom för 2018 kunde hela 24 tisdagsseglingar genomföras 2019, detta år med ännu fler 

deltagare, hela 18 startande i genomsnitt!!. 

Återigen har klockstarter arrangerats av frivilliga, mycket uppskattat av de flesta. 

Segrare i Tisdagscupen blev Fredrick Marelius, följd av Staffan Persson och Petter Hansson. 



KM avgjordes tisdag 3/9 bland 29 deltagare (varav 4 från Mälarhöjden). Mats Karlsson satte 

alla på plats och blev Årets Klubbmästare. Tvåa Erik Söderström, trea Uffe Myrin.  

Och naturligtvis har Geijerpokalen avseglats i oktobermörkret med Krister Torssell som 

suverän segrare. 

 

Det har seglats flitigt även  utanför Ulvsundasjön:  

- Master SM i Kullavik med ca 10 deltagare från HKK. 

- Master EM i Roses (Spanien) med 3 deltagare från HKK (här skall noteras att Uffe 

Myrin blev storstilad 5:a i den stenhårda Grand Master Radial med 54 deltagare) 

- Master VM i Zeelande med 2 deltagare från HKK 

 

2 träningsläger har genomförts, ett på Malta i mars med 10 deltagare, och ett på Gotland i 

oktober med 7 deltagare. 

 

Utöver ovan nämnda flitiga kappseglande håller ett stort antal ”gubbar” igång även på helger 

och udda tillfällen, och det varma vädret möjliggör både en Jul- och Nyårs-cup och en 

Januari-cup. 

 

Intresset inför säsongen 2020 ser som vanligt lovande ut. 

 

Paddling 

Aktiviteten bland paddlarna är som vanligt mer orienterad mot ensam- eller fåmans-paddling, 

men inga tävlingar eller organiserade utflykter har noterats. 

 

Kajakplatserna är fortsatt i god ordning under ledning av kajakansvarige Henrik Edgren. 

Kajakskjulen är fulla och en kö har organiserrats av nämnde kajakansvarige. 

 

Lånekajakerna har under året varit utlagda vid bryggan för förenklad utlåning. En liten avgift 

har införts för lånetillfällen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


