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Klubbhus/Brygghus.	  Stadens	  arbete	  med	  att	  omdana	  Smedsudden	  har	  påbörjats,	  där	  man	  i	  ett	  första	  
steg	  ska	  göra	  en	  projektering	  som	  beräknas	  vara	  klar	  under	  hösten.	  Då	  ska	  man	  med	  hjälp	  av	  
arkitekter	  och	  andra	  sakkunniga	  ha	  tagit	  fram	  ett	  konkret	  förslag	  för	  beslut	  i	  Fastighetsnämnden.	  
Efter	  ett	  positivt	  beslut	  kan	  sedan	  Smedsuddsprojektet	  starta,	  uppskattad	  projekttid	  är	  tre	  –	  fyra	  år.	  
Vårt	  klubbhus,	  det	  s	  k	  Annexet	  ingår	  i	  detta	  arbete.	  Magnus	  O	  och	  Hanna	  träffar	  löpande	  
representanter	  från	  Fastighetskontoret	  och	  Idrottsförvaltningen	  för	  att	  dels	  tillgodose	  klubbens	  
behov	  av	  ersättningslokaler	  kortsiktigt,	  dels	  för	  att	  långsiktigt	  säkra	  att	  SKK	  har	  de	  anläggningar	  som	  
vår	  verksamhet	  behöver.	  Relationen	  mellan	  klubben	  och	  Staden	  ska	  under	  året	  övergå	  från	  
Fastighetskontoret	  till	  Idrottsförvaltningen.	  Vår	  och	  Stadens	  inriktning	  är	  att	  koncentrera	  klubbens	  
verksamhet	  till	  brygghusanläggningen	  och	  att	  där	  bygga	  ut/bygga	  om	  bryggor	  och	  hus.	  För	  att	  kunna	  
göra	  detta	  krävs	  en	  förändrad	  detaljplan,	  ett	  arbete	  som	  Staden	  ska	  inkludera	  i	  detaljplane-‐
förändringarna	  för	  Smedsudden.	  En	  förändrad	  detaljplan	  är	  i	  sin	  tur	  förutsättningen	  för	  nödvändiga	  
bygglov.	  Sammanfattningsvis	  är	  det	  mycket	  som	  måste	  falla	  på	  plats	  innan	  vi	  kan	  bygga,	  men	  så	  här	  
långt	  har	  Staden	  förstått	  våra	  behov	  och	  är	  intresserade	  att	  hitta	  bra	  lösningar	  för	  vår	  verksamhet.	  	  

K2.	  Mycket	  aktivitet	  kring	  våra	  dubbelkajaker	  har	  det	  varit	  under	  april/maj.	  Engagerade	  
snickarinsatser	  på	  fixardagen	  har	  givit	  oss	  en	  renoverad	  Pudaslåda	  och	  vi	  har	  köpt	  in	  två	  SS2:or,	  alltså	  
dubbel-‐surfskis.	  Och	  inte	  minst	  har	  vi	  arrangerat	  den	  andra	  deltävlingen	  i	  Stockholmscupen,	  
Kungsholmen	  Runt	  i	  K2.	  Här	  deltog	  fem	  par	  från	  SKK	  som	  bl	  a	  knep	  1:a	  och	  3:e	  plats.	  Från	  styrelsen	  
kommer	  vi	  att	  under	  säsongen	  utvärdera	  hur	  våra	  dubbelkajaker	  används	  och	  eventuellt	  se	  över	  
beståndet	  till	  nästa	  år.	  Men	  vi	  känner	  att	  det	  finns	  ett	  starkt	  intresse	  att	  paddla	  tillsammans	  i	  samma	  
båt	  och	  att	  det	  är	  en	  viktig	  del	  av	  både	  träning	  och	  tävling.	  Onsdagsträningarna	  är	  bra	  tillfällen	  att	  
paddla	  K2.	  

Passersystem.	  Klubben	  byter	  ju	  från	  nyckel	  till	  ”droppe”,	  men	  i	  första	  steget	  gäller	  det	  bara	  grinden,	  
man	  måste	  fortfarande	  använda	  sin	  nyckel	  för	  dörrarna.	  Senare	  kan	  det	  bli	  aktuellt	  att	  bygga	  ut	  
systemet,	  men	  det	  hänger	  samman	  med	  byggplanerna	  i	  övrigt.	  Det	  är	  många	  droppar	  som	  ska	  ut	  på	  
kort	  tid.	  Många	  har	  hämtat	  ut	  men	  långt	  ifrån	  alla.	  Bytet	  kommer	  att	  göras	  i	  mitten	  av	  juni	  och	  då	  
måste	  man	  ha	  en	  droppe	  för	  att	  komma	  in	  på	  bryggan.	  Att	  vi	  byter	  system	  har	  naturligtvis	  att	  göra	  
med	  säkerhet,	  bekvämlighet	  och	  att	  det	  är	  mycket	  logistik	  med	  nycklar.	  Men	  också	  att	  vi	  kan	  koppla	  
betalad	  årsavgift	  till	  inpassering.	  Det	  är	  ju	  inte	  meningen	  att	  man	  ska	  nyttja	  brygga	  och	  kajaker	  om	  
man	  inte	  betalat	  sin	  avgift.	  Sista	  chansen	  att	  hämta	  ut	  droppe	  blir	  8	  juni,	  efter	  det	  får	  man	  skicka	  in	  
frankerat	  kuvert	  för	  att	  få	  droppe.	  

Klubbmästeriet.	  Efter	  sommaren	  väntar	  två	  festarrangemang.	  Först	  kräftskivan	  efter	  KM	  den	  5	  
september,	  sedan	  fest	  i	  samband	  med	  avslutningen	  av	  Stockholmscupen	  den	  19	  september.	  
Kräftskivan	  räknar	  vi	  med	  att	  våra	  nya	  medlemmar	  hjälps	  åt	  att	  arrangera,	  men	  till	  den	  19:e	  behöver	  



vi	  hjälp	  av	  ett	  par	  festfixare	  som	  ser	  till	  att	  detta	  blir	  ett	  riktigt	  bra	  kalas.	  Anmäl	  ditt	  intresse	  till	  någon	  
av	  oss	  i	  styrelsen.	  	  Vi	  räknar	  med	  att	  förutom	  medlemmar	  och	  tävlingsdeltagare,	  också	  bjuda	  in	  gamla	  
medlemmar	  som	  har	  goda	  minnen	  från	  klubbhuset,	  du	  som	  känner	  till	  sådana	  f	  d	  medlemmar	  kan	  
höra	  av	  dig	  till	  styrelsen.	  

Glöm	  inte	  att	  hålla	  koll	  på	  några	  viktiga	  datum:	  

3	  juni	  -‐	  instruktion/paddling;	  Coastline,	  Coastrunner	  	  och	  Surfskis	  upptagna	  17-‐22	  

Lördag	  5	  september	  –	  KM	  med	  kräftskiva	  på	  kvällen	  i	  klubbhuset	  

Lördag	  19	  september	  –	  deltävling	  i	  Stockholmscupen	  i	  SKK’s	  regi;	  Kungsholmen	  runt	  med	  	  
Le	  Mans-‐start	  från	  stranden	  vid	  Smedsuddsbadet.	  Sedan	  fest	  i	  klubbhuset	  på	  kvällen.	  

Lördag	  26	  september	  –	  höstfixardag	  

Onsdag	  21	  oktober	  –	  höstmöte	  

	  

/Styrelsen	   	  


