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Kön till kajakplatser måste minska!
2016 delades det inte ut en enda kajakplats i klubben. Samtidigt stod 20 ivriga medlemmar i
kö. Vårt mål är att beta av kön med 10 platser per år så att vi får en rimlig kötid för alla våra
medlemmar. Vi har varit i kontakt med klubbar i Stockholmsregionen som haft samma
problem. Flera har lyckats lösa frågan och vi kommer nu att använda oss av deras
erfarenheter. Vår första åtgärd blir att frigöra platser genom omflyttningar i kanothuset. Efter
vilka principer det kommer att ske meddelas alla med kajakplats under vårvintern.
För att bidra i vår strävan uppmanar vi alla som använder sina kajaker mycket lite att helt
enkelt ta hem dem. Boka istället en säsongshyra och paddla klubbens kajaker. Vi har
numera mycket bra kajaker av alla typer!
Vi skulle också uppskatta om de som glömt märka upp sin kajak/plats gör det vid första
bästa tillfälle. Tyvärr ligger det ett antal kajaker i förrådet på platser som inte hyrs ut. Det är
viktigt att vi får veta vilka som äger dessa kajaker. Om du har lagt din kajak på en annan
plats än den du hyr, hör av dig till styrelsen. Generellt så har en medlem en plats, inte flera.
Ledarträff den 22 februari
Välkommen på den årliga ledarsamlingen inför säsongens kurser och turer! Vi ska som
vanligt formera oss i grupper inför nybörjarkurserna men också prata om annat som vi kan
tänkas göra under året. På årsmötet förra året pratade styrelsen om planen för 2017. I den
ledarledda verksamheten kommer vi nu prioritera fortsättningskurser och långfärdsturer. Vi
upplever att det finns en stor efterfrågan hos medlemmarna på mer ledarledd verksamhet
som turer och kurser med ett specifikt tema. Därför är både redan aktiva ledare och nya är
högst välkomna!
Klubben bjuder på matig fika medan vi utbyter erfarenheter från tidigare år samt delar upp
oss i grupper som kan bemanna kurserna. Tidigare har vi gjort så att de som är nya i
kurssvängen kan fungera som stödledare tillsammans med de lite mer erfarna och därmed
lära sig om kursverksamheten inför framtiden – det tänker vi fortsätta med! Tveka därför inte
att komma den 22:a om du är det minsta intresserad av att hjälpa till! Du kan ju faktiskt bara
komma förbi och lyssna, det finns inga förpliktelser.
Marcus, som är ansvarig för kurs- och ledarverksamhet i styrelsen, kommer att berätta allt
om fortsättningen på ledarutbildningen. Se därför till att komma förbi och lyssna samt säkra
din plats på utbildningarna! Väl mött den 22 februari kl. 18:00 på klubben!
Fortsatt satsning på ledarutbildning
Eftersom vi vill satsa på mer ledarledd verksamhet, fler turer och kurser så fortsätter vi vår
satsning på att utbilda ledare. Detta riktar sig både till redan aktiva ledare och medlemmar
som ännu inte är ledare men vill bli en del av de årliga nybörjarkurserna och kanske också
vill börja leda egna turer. Förutom turledarutbildning kommer det även finnas en första
hjälpen-kurs och en säkerhetskurs, samt examinationer i Paddelpasset. Kurserna hålls i
samarbete med Kanotförbundet och alla kostnader täcks av föreningen. Vi hoppas kunna
hålla de flesta kurserna hos oss på Fridhem.
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Bassängträningar
I skrivande stund återstår 2
bassängträningar – 11 mars och 8 april. I år
är vi tillbaka på Bredängsbadet som
renoverats. På plats övar vi på egen
uppgång i kajaken från vattnet,
kamraträddningar och även rollar för de som
känner sig äventyrliga.
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Det finns också tid till att diskutera andra kajakrelaterade frågor. Då Bredängsbadet är så
litet har vi något färre platser än tidigare. Om ni vill vara med så kan man sätta upp sig på
kölistan genom att anmäla sig på hemsidan.

Inköp av nya kanoter.
Under 2017 kommer vi fortsätta att bredda och modernisera vår kajakflotta. Vår ambition är
att vi skall ha kajaker som passar hela spannet av paddlare och paddlingsverksamhet som
ryms inom vår klubb. En facebookgrupp “Fridhem nya kanoter 2016-2017” är startad, gå till
direktadressen https://www.facebook.com/groups/NKfridhem .Gruppen är till för att
medlemmar i Fridhemskanotisterna ska kunna följa inköpsprocessen och bidra med tankar
och önskemål. Det kan handla om typer av kajaker man ofta saknar eller speciella fabrikat
som man tycker är bäst. Det går också att skicka mejl till ansvarig: r olf.larberg@telia.com
Vi välkomnar fler ungdomar till ungdomsverksamheten!
Under vintern har klubbens ungdomar kört kanotrelaterad träning inomhus i en gymnastiksal.
Lördagen den 4/2 begav sig också ett stort gäng ungdomar tillsammans med några vuxna till
Bredängsbadett och tränade på uppgångar. Ungdomsträningen fortsätter på tisdagar i
Västertorpsskolans gympasal till och med den 12/4, med uppehåll under sport- och påsklov.
I sommar är målet för våra snabba ungdomar att åka på tävlingar inom Stockholm
(St:Erikspaddeln) och utanför Stockholm (SUC) Mer info om säsongen kommer på mejl,
liksom förra året är vi i behov av er föräldrars eminenta extrahjälp på kanotträningarna.
Känner du ungdomar som skulle vilja prova på att paddla i vår ungdomsverksamhet? De är
varmt välkomna att höra av sig till ledaren Johan Roos. Kontaktuppgifter finns på vår
hemsida fridhemskanotiseterna.se
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Årets medlemsavgifter skickas ut i vecka 6
I dagarna har årets medlemsavgifter samt säsongshyra och kanotplatshyra skickats ut till
alla medlemmar som betalat dessa avgifter föregående år. Håll utkik i er mejlkorg och hör av
er till info@fridhemskanotisterna.se om ni har några frågor!
Vi syns på klubben!

