FKI:s långfärdspriser efter revision 2018
1. Boas Vandringspokal (1931)
2. Sven Thorells Långfärdspris (1971)
3. Ändringar i villkoren beslutade 7 juni 2018

1. Bestämmelser för F.K.I.:s långfärdstävlan om ”Boas Vandringspokal”
(ur excerptet till FKI:s 90-årsjubileum, av Folke Freund)
15.4.1931
§ Följande bestämmelser uppställdes för F.K.I.:s långfärdstävlan om ”Boas Vandringspokal”.
1

Tävlande måste vara medlem i FKI och resan skall företagas i kanot.

2

Till bedömning komma:
a. Resans värde ur sportslig synpunkt.
b. Resans värde ur nautisk synpunkt
c. Resans längd med hänsyn till förfogande stående tiden.
För paddlare tillämpas Svenska Kanotförbundets ålderskoefficient.
d. Loggbokens förande och bildmaterialets beskaffenhet
e. Uppnående av ett på förhand till styrelsen uppgivet mål räknas som en särskilt
sportslig prestation och värdesättes därefter, men skall långfärden omfatta minst
två övernattningar.

3

Deltagande i tävlingen skall anmälas till styrelsen senast den 31 december det år
färden företogs och åtföljas av
a. en av den tävlande själv författad resebeskrivning
b. loggboken i original
c. ett bra fotografi av kanoten samt bildmaterial från resan.

4

De med pris belönade tävlingshandlingarna bliva föreningens egendom med undantag av originalloggboken.

5

(ej medtaget av Folke Freund)

6

(ej medtaget av Folke Freund)

7

(ej medtaget av Folke Freund)

8

Styrelsen, i samråd med sektionsansvariga för seglings- och paddlingssektionerna,
utser vinnarna. Sökande är jävig.
Förste pristagaren erhåller vid föreningens årsmöte”Boas Vandringspokal” för året,
men skall densamma vid återlämnas till styrelsen inför årsmötet följande år.

2. Bestämmelser för Sven Thorells Långfärdspris
Sven Thorells Långfärdspris är en vandringspokal, skänkt till FKI av Sven Thorell vid föreningens 70-årsjubileum i december 1970. Pokalen tillfaller dem eller de, som under året har
utfört den längsta sammanhängande färden i paddelkanot enligt nedanstående regler.
§1

Rätt att tävla om priset har varje medlem av FKI, som fullgjort sina skyldigheter mot
föreningen.

§2

Priset är ett vandringspris.

§3

Paddelkanot av typ K-1, K-2, F-1 eller F-2 skall användas.

§4

Såsom färdväg räknas endast paddlad distans.

§5

Sökande skall föra loggbok samt i övrigt på trovärdigt sätt kunna styrka färden.
Färden skall minst omfatta två övernattningar.
Färden skall inritas på karta.
Vältagnas fotografier räknas som merit.

§6

De handlingar, som den eller de sökande önskar åberopa, skall vara styrelsen
tillhanda senast den 31 december det år färden utförts.

§7

Svenska Kanotförbundets ålderskoefficient skall tillämpas.

§8

Styrelsen, i samråd med paddelsektionen, utser årets pristagare (Sökande är dock
jävig).

§9

Priset utdelas vid föreningens vårmöte.

Godkänt, Ålsten den

1971
Stockholm den 3 mars 1971 CD/hns (CD är troligen Claes Dahlgren)

3. Förslag till styrelsen/antaget 7 juni 2018, ändingarna införda i reglerna ovan:
Vi vill stimulera FKI:s medlemmar till långfärdsturer i paddel- och segelkanot, vilket vi vet
låg både Boa (Erik Boström) och Sven Thorell varmt om hjärtat. För att ligga i tiden,
underlätta hanteringen och uppmuntra sökande till de båda priserna genomförs följande
revideringar av reglerna:
1. Boas pris gäller i första hand segelkanoter (det instiftades för både seglare och
paddlare vid en tid då seglingen dominerade). Thorells pris gäller även fortsatt bara
paddlare (instiftades för att stimulera till paddling i en förening som ännu 1971
dominerades av seglare). Utan kvalificerad seglande sökande kan Boas pris även
tilldelas paddlare.
2. Handlingar som åberopas skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 december det
år färden utförts (tidigare 1 november resp 31 december)
3. Material godtas även i digitalt format
4. Regel om minimibredd bortfaller (Sven Thorells pris)
5. Båda pokalerna är vandringspriser (Sven Thorells tillfaller idag den trefaldige
vinnaren). Pokalerna återlämnas till styrelsen i god tid före följande årsmöte. Vinnare
tilldelas dessutom diplom.
6. För paddlare tillämpas Svenska Kanotförbundets ålderskoefficient (ej specat för Boas
pris)
7. Minimilängd på turen för båda priserna: den skall omfatta minst två övernattningar
(ej specat för Boas pris)
8. Styrelsen, i samråd med sektionsansvariga för seglings- och paddlingssektionerna,
utser vinnarna. Sökande är jävig. (ej specat för Boas pris)
9. Priserna delas ut vid FKI:s årsmöte (ej specat för Boas pris)

