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Styrelsens sammansättning under året 

 
Ordförande  Jan Fjellman 

V. Ordförande  Kristina Hedfors 

Sekreterare  Ulf Larsson 

Kassör  Vakant 

Ledamöter  Per Svantesson 

  Thomas Johansson 

     Eva-Lena Molander 

Suppleanter  Per-Inge Bengtsson 

   Henrik Kilman 

Revisor  Tomas Falk 

Revisor suppleant Rolf Fjellman 

Styrelsen har haft elva möten under året. 

Verksamhetsansvariga 
Följande personer och ansvarsområden har varit aktuella under året: 

Styrelse  Jan Fjellman 

Medlemshantering Ligger under ekonomi 

Lotterier & sponsring Jan Fjellman 

Drakbåt  Vakant 

Egna Arrangemang Vakant 

Rekrytering  Vakant 

Långfärd/Motion Kristina Hedfors 

PR & Media  Olle Wikberg 

Utbildning  Vakant 

Materiel  Thomas Johansson 

Fastighet  Bertil Svanqvist 

Tävling & Träning Vakant 

Ungdomsansvarig Per Svantesson 
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Ordförande 
Jag tycket att kanot året har varit mycket givande med två personer i landslagen för senior. Dessa två 

är seniorerna Moa Wikberg och Christian Svanqvist som har haft stora framgångar i tävlingar, Moa 

och Christina vid EM, NM och maraton-VM. 

Ungdomsverksamheten, kanotskolan har drivits av Amanda Martvall och Per Svantesson på ett helt 

fantastisk sätt med ca 15 ungdomar i kanotskolan vilket är ett bra resultat, men vi kan inför 2014 bli 

mycket bättre.  

Ungdomstävlingsverksamheten har Anne Hallberg (Hübinette) drivit på ett helt fantastiskt sätt, med 

att se till att alla har haft roligt och även varit på fem SUC tävlingar. 

Som tidigare år så är det mycket svårt att rekrytera ledare och styrelse folk. Vad kommer detta sig? 

Om vi inte kan rekrytera folk till ledare och styrelse poster så ser det mycket svart ut för KPK.  

Styrelsen har under året haft elva protokollförda möten men alla styrelseledamöter och suppleanter 

har inte deltagit i alla möten, på det två sista mötena i november och december så var det endast tre 

deltagare, tidigare har det varit så få deltagare att möten har fått ställas in. Som ordförande är detta 

mycket allvarligt då det innebär att verksamheten blir lidande. 

Jan Fjellman 

Projekt som beslutats 2013 eller tidigare. 
Vi har under 2013 arbetat med att färdigställa den nya bryggan. Den beräknas vara färdig våren 

2014. Den gamla revs under hösten. 

Klubben har ansökt om bidrag på 225000 kronor för att anpassa området så att personer med 

funktionshinder kan använda kanothuset och bryggan för att kunna paddla. Karlstads kommun har 

beviljat 75000 kronor.  

Vi kommer att köpa in fem stycken kanoter för att användas av ungdomstävlingsgruppen. Bidrag har 

ansökts med 75000 kronor och har beviljats med 37500 av Karlstads Kommun. 

Inköp av två stycken paddelmaskiner till en kostnad av 65000 kronor, här har klubben vänt sig till 

företag i Karlstad och Hammarö, med förfrågan om de kan tänka sig att vara med och sponsra detta. 

Ett företag har ställt upp med 10000 kronor och det är Stora Enso Skoghalls Bruk.  

Målning av kanothuset utvändigt kommer att ske under våren 2014 till en kostnad om ca 30000 

kronor som är själv-finansierat. 
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Lotterier och sponsring 
Det har under året försök sälja två lotterier och julkalendrar, det först lotteriet gick rätt bra, men när 

det andra lotteriet gick försäljningen riktigt dåligt, julkalendrarna gick bra. 

Bingolotto gav ca 1500 kronor, Karlstadsalliansen gav ca 15000 kronor men här kommer ersättningen 

2014 att sjunka med 50 % det för att bingospelandet har sjunkit kraftigt. 

Klubben är innehavare av en reklamplats-pelare med ett av de bästa lägen i Karlstad med ca 10000 

fordonsrörelser per dygn. Vi ser stor potential för att öka klubbens intäkter via denna pelare. 

Drakbåt 
Har inte haft någon verksamhet utom att två drakbåtar användes vid avslutningen av kanotskolan, 

där ungdomarna tävlade mot sina föräldrar. 

Egna arrangemang 
Klubben har haft tre städdagar en på våren med ca tio deltagare då det städades både inne och ute 

med bra resultat. Vid höstens städdag kom så få, att vi inte hann färdigt så att vi såg oss tvungna att 

ha en tredje dag då kom det ca 20 personer. De som har deltagit i någon av städdagarna kommer att 

slippa betala den städavgift som beslutandes på årsmötet 2013. (Avgiften är 300 kronor) 

Ungdomsverksamheten 2013 

Kanotskolan 2013 
Årets kanotskola hölls under veckorna 25 och 26 och leddes av Amanda Martvall och Viktor 

Gustavsson. Totalt deltog 15 ungdomar i åldrar 9-15 år. Under resterande sommarlovsveckor erbjöds 

ungdomar från kanotskolan att delta i en träningsgrupp 2 ggr/vecka.  Ca hälften av ungdomarna från 

kanotskolan deltog i den fortsatta träningen.  Ambitionen är att få ungdomar från kanotskolan att 

fortsätta träningen efter sommarlovet i den träningsgrupp vi har. Så blev det dock inte i någon stor 

utsträckning i år. Möjligen är steget från kanotskolan till träningsgruppen för stort varför vi i år 

kommer att försöka erbjuda ytterligare en träningsgrupp för de som deltagit i kanotskola under 

sommaren. 

Träningsgrupp 2013 
Många ur förra årets fortsättningsgrupp fortsatte även i år och flera nya kanotister anslöt sig till årets 

träningsgrupp som även i år blev ungefär 20 ungdomar stor. Vi har tränat två gånger i veckan under 

hela säsongen.  

Vi deltog med elva tävlande i Svenska ungdomscupen (SUC) och som klubb ledde detta till en 5:e 

plats i den totala sammanräkningen. Alla ungdomarna gjorde dessutom många fina individuella 

insatser.  



 

Karlstads Paddlarklubb 054-186405  Organisationsnummer: 873200-6096 
Box 206 info@karlstadspaddlarklubb.se 
651 06 Karlstad www.karlstadspaddlarklubb.se 

6 

Till träningslägret i Bengtsfors åkte sju ungdomar. Ungdomarna var mycket nöjda med lägret och 

lärde känna många nya kompisar.  

Efter att sommarens paddlingsträning avslutats har klubben erbjudit vinterträning för de ungdomar 

som vill. En kväll i veckan har vi tränat styrka och kondition i blandade former. Ledare för 

vinterträningen har varit Per Svantesson, Henrik Karlsson och Camilla Hedin. 

Motionspaddling 
Ett av klubbens långsiktiga mål är att utveckla motionspaddlingen. Senast 2015 ska klubben ha 

ledarledda paddlingar under säsongen. Under 2013 låg isen länge så motionspaddlingen drog igång 

först i månadsskiftet maj/juni. 

Klubben ordnade tre tillfällen för motionspaddling före semestern och fyra efter. På turerna var vi allt 

från 2-6 personer. Samtliga turer utgick från klubben och har varat mellan 1-2 timmar. Vi har paddlat 

på Klarälven, Vänern, Morbrors ådra, Djupsundviken och Skoghallsådran, Mariebergsviken 

och till Inre hamn. Var och hur långt vi har paddlat var beroende på väder, vind och gruppens 

kapacitet. Alla medlemmar (nya som gamla) är välkomna. 

Tävling & Träning 

Christian Svanqvist säsong 

2013 var ett bra år för mig där jag startade en ny K2 satsning och gjorde karriärens bästa VM resultat 

men vi tar allt från början. 

Året började med att jag tillsammans med övriga i landslaget åkte till Florida i mitten på februari för 

att få igång paddelmuskulaturen igen. Efter några veckors träning började vi matchas mer och mer i 

K2 och det stod klart efter ett tag att jag skulle börja årets tävlingssäsong med en ny partner. Erik 

Svensson och jag lämnade Florida och The Pines Resort för Svedala i mitten på april och fortsatte vår 

satsning i lite kallare väder. 

Första världscupstävlingen gick i välbekanta Szeged och när vi kom dit var vi lite osäkra på var vi stod 

i den internationella konkurrensen. Trots en del nerver och orutin tillsammans lyckades vi knipa 

femteplatsen i finalen. 

Nästa chans fick vi i Poznan några veckor senare. Med lite mer tid tillsammans och framförallt en 

tävling i bagaget spottade vi upp oss och när krutröken hade lagt sig stod vi på pallen och tackade för 

en varsin bronspeng.  

I bagaget hade vi nu inte bara en blombukett och lite järnskrot utan en hel del mersmak. Det var inte 

många veckor efter att vi kom hem från Poznan som vi åkte till Portugal och Montemor-o-velho för 

EM. Formen var ok och vi trivdes på plats i Portugal trots en viss oro för orättvisa vindar på den 

nybyggda banan. Oron visade sig ha varit helt i onödan då vinden hade den goda smaken att vända 

sig från en för vår del ofördelaktig sidvind till rak motvind när vår final skulle köras. 
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I finalen svarade vi för en grym avslutning och blev femma. Även om placeringen var sämre så var 

konkurrensen hårdare på EM så prestationen kändes minst lika bra som i Poznan. Nu kunde vi börja 

ana lite hur motståndet på VM skulle bli och vi kunde också börja skönja vad vi behövde förbättra 

mot VM. 

Efter en lång träningsperiod kom vi till Düisburg där VM skulle köras. Formen var ok med inte mer till 

att börja med men i takt med att tävlingen drog igång och en del nerver släppte så kändes det väldigt 

bra i båten. Väl i finalen så kastade vi av oss all press och återigen levererade vi en andra halva som 

få kunde mäta sig med. Tyvärr var vi inte lika snabba första halvan så vi blev femma igen. 

Vår målsättning var att ta medalj och trots att vi är nöjda med vår insatts så var det svårt att glädjas 

till att börja med. Det som känns skönt är att vi har några punkter att jobba på där framförallt starten 

kan göra stor skillnad för oss till kommande sommar. Vi kommer sikta på medalj igen i Moskva-

smogen 2014! 

Året tar ju inte slut i september! På hösten åkte jag tillbaks till Florida för att förlänga 

paddelsäsongen. Efter lägret kan jag konstatera att mina grundnivåer är höga inför vintern och att 

allt går som det ska när det gäller träningen. Ett positivt besked från SOK rullade in strax före jul som 

innebar ekonomisk stöttning i min satsning. 

Det har varit ett bra men framförallt roligt år. Jag vill passa på att tacka klubben för allt stöd. Det har 

varit oerhört viktigt i min satsning och förhoppningsvis ska det visa sig att det har varit guld värt! 

/Christian Svanqvist 

Moa Wikbergs säsong 

Säsongen började för min del med ett fem veckor långt träningsläger i Florida. Där blev det många, 

hårda pass i kanoten blandat med en hel del styrketräning. När jag åkte hemåt i april låg isen 

fortfarande tjock i Sverige och det fick bli några veckor på paddelmaskinen innan tävlingarna drog 

igång. 

Efter hyfsade insatser på Vårregattan samt Nyköpingsregattan blev jag uttagen till att köra två 

världscuper. Jag tävlade på K1 500 m och K4 500 m vid båda världscuperna som gick i Szeged 

respektive Poznan. Den bästa placeringen från dessa tävlingar var en 5e plats på K4 500 m 

tillsammans med Klara från Varberg och Linnea och Julia från Vaxholm.  

Sedan bar det iväg till EM i Portugal, som blev mitt första mästerskap som senior. Det var riktigt tufft 

motstånd och trots bra lopp i K4an blev det ingen final. Inte långt efter senior EM åkte jag till Poznan 

igen för att den här gången köra K4, med samma besättning som tidigare, på U23 EM. Vi gjorde ett 

riktigt toppenlopp i försöksheatet som vi vann och därmed gick direkt till A-final. Väl i finalen fick vi 

tyvärr inte till det lika bra och vi slutade 7a. Det var ingen dålig placering men känslan var att vi hade 

mer att ge! 
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Efter U23 EM väntade en period med en hel del tung träning innan jag, mamma och pappa tog bilen 

upp till SM i Luleå. Jag var lite osäker på formen efter att ha tränat väldigt hårt men tyckte ändå att 

kroppen svarat bra och farten fanns där. Det fick jag också svar på när SM veckan startade med K1 

500 m där jag tog ett ganska så oväntat silver! SM fortsatte sedan med 1000 och 5000 m där jag inte 

är helt nöjd med mitt resultat men sista dagen fick jag revanch på K1 200 m där jag paddlade till mig 

ännu ett silver. Dessa två medaljer värderar jag högt och det var roligt att som förstaårssenior knipa 

två andraplatser på SM! 

U23 VM i Canada blev nästa landslagsuppdrag och jag körde likt tidigare K1 500 m och K4 500 m. 

Efter tuffa tävlingar lämnade jag Canada med en 5e plats i A-finalen i K4an och en 6e plats i B-finalen 

i K1an.  

Säsongens höjdpunkt var helt klart att få köra senior VM i Duisburg. Det var en häftig upplevelse och 

jag tyckte det var roligt och spännande att få tävla mot de allra bästa i världen. Jag var uttagen till att 

köra hela tre distanser, K1 och K4 500 m och stafett 4x200 m. Det jag är allra mest nöjd över är min 

insats på K1 500 m där jag slutade 3a i C-finalen. Kanske inte låter som något direkt jätteframstående 

resultat, men jag satsade hårt och gjorde några av säsongens bästa lopp!  

Näst sista tävlingen för mig blev Höstregattan som gick i Jönköping. Det är alltid lite svårt med 

motivationen när säsongen börjar närma sig sitt slut men jag tycker ändå jag avslutade på ett bra 

sätt. Jag tog min första seger som senior när jag vann K1 200 m och på långloppet över 5000 m 

slutade jag trea. Allra sista tävlingen jag ställde upp i var Aktersnurren i Nyköping, en tävling där man 

lottas ihop i en K4a. Kanske det roligaste loppet jag kört under året, även om min kanot slutade bland 

de första bakifrån! 

/Moa Wikberg 

Utbildning 
I maj var Per Svantesson och Amanda Martvall på utbildningen Lekande Kanot. 

Stefan Hallberg gick plattformen i september och Anne Hallberg och Amanda Martvall gick kursen 

idrottspsykologi vid samma tillfälle. 

Delar av styrelsen gick på utbildningen ”Träningsläger för styrelsen” i september. 

Materiel 
Reparation av kanoter. 

 Fel. Vatten läcker in vid roder 

Reparation av roder infästning om plastning nytt roderrör. 

 Fel. Styrning ur funktion. 

Reparation av två roder. 
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 Fel fotplatta lös. 

Tillverkning två låspinnar 

Reparation av båt. 

 Fel. Länspump sönderbränd 

Reparation. Inköp ny länspump med nivå vakt och manuell pumpning nydragning av el och 

upp säkrat. 

 Fel. Gummi list lös. 

Nitat fast gummilist runt båten. 

Reparation av båtmotor. 

 Växling ur funktion. 

Reparation av växelarm. Ny växelarm fick vi som sponsringsgåva, byte av olja, växelhus samt 

riktning propeller. 

Fastighet 
Klubben har gjort en del underhållsarbeten under året, byt ut utebelysning, bytt trasiga lysrör, ny 

lampa vid ingången, byt belysningsarmatur på gaveln så det lyser på KPK skylten. Vid byte av fläkt i 

herrarna dusch så fattades det ca 7 cm ventilationsrör mellan innertak och vindstak. I damerna fanns 

det ingen fläkt över huvud taget, samma fel i taket som i herrarnas duschrum med för kort rör. Rören 

reparerades innan nya fläktar monterades in i båda duschrummen. 

Under 2014 kommer målning av fastigheten att göras. 

75 års-jubileet. 
Klubben firade sina 75 års med en liten festlighet den 30 november med klubbens medlemmar och 

inbjudna gäster. Representant från Svenska Kanotförbundet Anna Carpenter och Värmlands 

Idrottsförbund Malin Olin. Festligheten började i kanothuset med en drink och uppvaktning av 

kommunalrådet Per-Inge Liden, som överräckte en blombukett med gratulation om 1000 kronor och 

i sitt tal farmförde att klubben har gjort ett gott arbete under alla år, samt varit framgångsrika på 

tävlingar. Därefter tog sällskapet en promenad Dahlgrens Grillstuga. Vi var ca 35 personer som 

pratade och åt god mat som kom från Catringspecialisten Hammarö. Där överlämnades en 

förtjänstplakett i guld, från Svenska Kanotförbundet, till Jan Fjellman för att under lång tid arbetat på 

ett förtjänstfullt sätt med kanot. Festligheten avslutades vid midnatt och alla var på ett glatt humör 

samt tyckte att det hade varit mycket trevlig under kvällen. 
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Måluppfyllelse för 2013 
Kortsiktiga (i år) 

 10 deltagare i SUC under 2013. 

Vi hade elva deltagare i SUC under året. 

 Genomföra kanotskolan, fortsättningsgrupp för fjolårets deltagare, forsättningsgrupp för 

årets kanotskoledeltagare. 

Vi har uppfyllt årets mål 

 Engagera minst tre ungdomsledare. 

Under året har vi haft sju olika ledare för ungdomsverksamheten under sommar och vinter. 

 Genomföra två möten med verksamhetsansvariga. 

Vi har endast haft ett möte under året. 

 Genomföra fyra kurser ”lär dig paddla som vuxen”.  

Vi genomförde tre kurser med totalt nio deltagare. 

 

Långsiktiga (inom 3 år) 

 Öka bredden på tävlingsverksamheten: minst 20 tävlingsdeltagare 2016. 

15 personer har deltagit i tävlingsverksamheten under året, vilket gör att målet ser möjligt ut. 

 Minst 25 deltagare i kanotskolan 2015. 

15 personer deltog i år och för att möjliggöra fler deltagare så kommer kanotskolan att ha ett 

annat upplägg. 

 Minst 25 personer engagerade regelbundet i klubben verksamhetsområden och aktiviteter 

Vi är långt från målet och behöver ha fler som engagerar sig i klubbens verksamhet. 

 Utveckla motionspaddlingen. Ledarledda paddlingar en gång per vecka under säsong, senast 

2015 

Vi har haft sju tillfällen under året. 

 Att utveckla Karlstad Runt senast 2014 

Under 2014 kommer en helt ny tävling att se dagens ljus som kommer genomföras den 26:e 

juli. Loppet går mellan Forshaga och Karlstad. 

 Representant i OS truppen 2016 Rio 

Förhoppningar finns att våra seniorer kommer med till OS. 
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Verksamhetsplan för år 2014 

Bakgrund 
Karlstads Paddlarklubb (KPK) driver verksamhet enligt befintliga stadgar för föreningar anslutna till 

Riksidrottsförbundet. Detta görs med utgångspunkt från befintliga tillgångar i form av klubbhus, 

kapital och materiel. Klubbens medlemmar utgör den största resursen för verksamhetens 

bedrivande. Aktiva medlemmar är en förutsättning för en aktiv klubb. 

Syfte 
Syftet med verksamheten inom KPK är att ”Främja kanotsporten inom de fyra inriktningar som finns 
inom KPK”. De fyra inriktningarna är: 
 
Drakbåt 
Tävling, Slätvatten 
Långfärd  
Motion                 

          

Strategi 
KPK skall utveckla och driva verksamheten genom att: 

 Samtliga medlemmars intresse skall beaktas 

 Försöka tillvarata samtliga medlemmars resurser 

 Lokaler och materiel skall utvecklas och anpassas efter verksamheten 

 Rekryteringen ska förbättras 

 Inkomstbasen bibehålles/breddas 

 Marknadsföra KPK i samband med våra aktiviteter 

 Öka medlemmarnas kostnadsmedvetenhet 

 Informera via egen webbsida 

Mål 
Kortsiktiga mål gäller 2014 medan långsiktiga gäller för en period av tre år. Under 2014 planeras 

verksamhetsplanen att revideras vilket gör att de långsiktiga målen kan komma att förändras. De 

framtagna målen är följande, utan inbördes rangordning: 

Kortsiktiga (i år) 

 10 deltagare i SUC under 2014 

 Genomföra kanotskolan, fortsättningsgrupp för fjolårets deltagare, forsättningsgrupp för 

årets kanotskoledeltagare. 

 Engagera minst tre ungdomsledare. 

 Genomföra två möten med verksamhetsansvariga. 

 Genomföra tre kurser ”lär dig paddla som vuxen”.  

 Att utveckla Karlstad Runt under 2014. 
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Långsiktiga (inom 3 år) 

 Öka bredden på tävlingsverksamheten: minst 20 tävlingsdeltagare 2016. 

 Minst 25 deltagare i kanotskolan 2015. 

 Minst 25 personer engagerade regelbundet i klubben verksamhetsområden och aktiviteter 

 Utveckla motionspaddlingen. Ledarledda paddlingar en gång per vecka under säsong,  senast 

2015 

 Representant i OS truppen 2016 Rio 

Inriktning för styrelsearbetet 
Utveckla föreningens verksamhet enligt gällande stadgar och av årsmötet beslutad 

verksamhetsinriktning. 

Utnyttja och förvalta föreningens ekonomiska tillgångar så att föreningens överlevnad på lång sikt 

säkerställs samtidigt som mesta möjliga resurser avdelas för planerad verksamhet. 

Ordföranden:  Strategiska frågor. 

Vice ordförande: Pågående verksamhet d.v.s. aktiviteter under  

  verksamhetsåret. 

Sekreteraren:  Administrativ verksamhet och extra   

  föreningsmöten, årsmöte och verksamhetsberättelse. 

Kassören: Löpande ekonomisk verksamhet, ekonomiska prognoser, resultat- och 

balansräkning. Kassören biträds av handläggare för redovisning, 

deklaration samt resultat- och balansräkning. 

Övriga ledamöter: Särskilda frågor från fall till fall.  

Representant för verksamhetsområde:  

Månadsrapporter, budgetäskande för kommande år. 
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Inriktning för verksamhetsområden inom Karlstads Paddlarklubb 
Inom de olika verksamhetsområdena skall finnas ansvariga utsedda. Dessa skall nyttja de 

medlemmar/funktionärer som behövs för att driva aktuell verksamhet. 

Arbetet inom verksamhetsområdena utvecklas till ökad delaktighet av föreningens medlemmar 

genom att för verksamhetsområde: 

 upprätta verksamhetsplan för kommande år 

 rekrytera medarbetare till verksamhetsområdet 

 till styrelsen inlämna budgetäskande för kommande år 

 genomföra planerad verksamhet med enligt årsmötet tilldelade medel 

 delta i verksamhetsmöte och avge månadsrapport samt bedömd prognos för året 

 avge sammanfattande verksamhetsrapport för året med tillhörande ekonomisk redovisning 

Verksamhetsområdesansvariga bör utses på årsmötet. 

Uppföljning/Rapportering från verksamhetsområde 

Vad skall rapporteras: 

 Alla aktiviteter efterhand som de genomförs 

 Alla förändringar från plan 

När skall det rapporteras: 

 Månadsvis rapportering till styrelsen  

 Vid ordinarie möte med verksamhetsansvariga. 

 

Verksamhetsområde Ansvarig Ansvar 

1. Styrelse 7 ledamöter inkl.ordf. Klubbens verksamhet 

2. Medlemshantering Verksamhetsansvarig Medlemsmatrikel & adress-

register till Svenska Kanot-

förbundet.  

3. Lotterier & sponsring Verksamhetsansvarig Kontakt med Karlstadalliansen. 

Organisation av lottförsäljning. 

Kontakt med sponsorer. Lämna 

underlag för fakturering till 

kassören. 
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4. Drakbåt Verksamhetsansvarig Drakbåt 

5. Egna arrangemang Verksamhetsansvarig som för 

varje tävling tillsammans med 

styrelsen utser 

tävlingskommmitté 

All tävlingsverksamhet som 

anordnas i klubbregi, 

Festligheter 

 

6. Ungdomsverksamhet Verksamhetsansvarig Kanotskolan och fortsätt-

ningsgrupper. Introduktion med 

nya medlemmar. 

7. Långfärd & motion Verksamhetsansvarig Långfärds- och motionsverk-

samheten.  Introduktion med 

nya medlemmar. 

8. PR & Media Verksamhetsansvarig Extern information. Websida. 

Facebooksida 

9. Utbildning Verksamhetsansvarig Bevaka utbildningsbehov och –

utbud. Kontaktperson i ut-

bildningsfrågor. 

10. Material Verksamhetsansvarig Materielfrågor 

11. Fastighet Stugfogde Fastighetsfrågor 

12.Träning & tävling Verksamhetsansvarig samt 

tränargrupp om 3-4 personer. 

Undergrupper som ansvarar för 

senior, junior och ungdom 

Planering av träning och 

tävlingsdeltagande. 
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Underskrifter 

Styrelsen 2013 
 

 

Jan Fjellman 

Ordförande 

  

Kristina Hedfors 

Vice Ordförande 

Ulf Larsson 

Sekreterare 

  

Per Svantesson 

Ledamot 

Thomas Johansson 

Ledamot 

  

Eva-Lena Molander 

Ledamot 

Vakant 

Ledamot 

  

Henrik Kilman 

Suppleant 

Per-Inge Bengtsson 

Suppleant 

  


