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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 

     Benny Frykstedt 

  Mattias Frykstedt 

Suppleanter  Yngve Karlsson 

   Martin Bertilsson 

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 Styrelsen 

Lotterier & sponsring Jan Fjellman 

Drakbåt  Jan Fjellman 

Egna Arrangemang Styrelsen 

Rekrytering  Per Svantesson 

Långfärd/Motion Kristina Hedfors 

PR & Media  Olle Wikberg 

Utbildning  Styrelsen 

Materiel  Thomas Johansson 

Fastighet  Bertil Svanqvist 

Tävling & Träning Senior – Vakant 

   Junior – Vakant 

   Ungdom – Föräldragruppen med Anne Hallberg som mentor. 

Ungdomsansvarig Per Svantesson 
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Ordförande 
Jag tycket att kanotåret har varit mycket givande med två personer i landslagen för seniorer. Dessa två 

är seniorerna Moa Wikberg och Christian Svanqvist som har haft stora framgångar på tävlingar. Moa 

Wikberg blev 2014 antagen i SOK:s topp & talangprogram där Christian Svanqvist är med sedan 

2013. Linn Gustafsson har varit uttagen till juniorlandslaget. 

Ungdomsverksamheten, kanotskolan har drivits av Amanda Martvall och Per Svantesson med hjälp av 

Viktor Gustafsson och Erik Svantesson på ett helt fantastisk sätt med ca 13 ungdomar i kanotskolan 

vilket är ett bra resultat, men vi kan inför 2015 bli mycket bättre. 

Ungdomstävlingsverksamheten har föräldragruppen drivit på ett bra sätt, med att se till att alla har haft 

roligt och även varit på fem SUC tävlingar och med nio deltagare på SM, som fick med sig fyra 

bronsmedaljer hem. 

Generellt så har vi, som tidigare år haft svårt att rekrytera ledare och styrelsefunktionärer. Vad 

kommer detta sig? Om vi inte kan rekrytera folk till ledare- och styrelse poster så ser det mycket mörkt 

ut för KPK. Ett ljus i mörkret är dock att ungdomsverksamheten har engagerat fem föräldrar som har 

ställt upp som ledare för ungdomarna. 

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

har inte deltagit i alla möten. Det har det varit så få deltagare att möten har fått ställas in eller flyttats 

till annat datum. Som ordförande är detta mycket allvarligt då det innebär att verksamheten blir 

lidande. 

Projekt som beslutats 2013 eller tidigare 
Projekt 1 som det under 2013 jobbats med, var att få bryggan färdig. Tyvärr så blev inte bryggan 

färdig till våren 2014 som var vår förhoppning utan den blev helt färdigställd senare. 

Klubben har ansökt om bidrag 225000 kronor för att anpassa så att personer med funktionshinder kan 

använda kanothuset och bryggan för att kunna paddla. Vi har beviljat 75000 kronor av Karlstads 

Kommun 2014 samt under 2014 sökt anläggningsstöd hos Värmlands Idrottsförbund på 225000 

kronor och beviljats 100000 kronor. Projektet blev billigare så att det utbetalades endast 75000 kronor.  

Projekt 2 inköp av fem stycken kanoter till att användas av ungdomstävlingsgruppen, har ansökts med 

75000 kronor, har beviljats med 37500 av Karlstads Kommun har även sökts bidrag genom 

idrottslyftet på 60000 kronor och erhållit 24000 kronor. 

Projekt 3 inköp av 2 stycken paddelmaskiner till en kostnad av 65000 kronor, här har klubben vänt sig 

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

Stora Enso Skoghalls Bruk ställde upp med 10000 kronor. Vi har även sökt 50000 kronor från 

Karlstads Kommun under 2014 och erhållit 50000 kronor   

Projekt 4 målning av kanothuset utvändigt skedde under våren 2014 till en kostnad om ca 30000 

kronor som är självfinansierat. Detta projekt har inte slutförts då det visade sig att virket på baksidan 

var i mycket dåligt skick och måste bytas ut. Vilket vi planerar att göra under 2015. 
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Lotterier och sponsring 
Det har under året gjort försök med försäljning av salami, kläder, tvättmedel och Restaurangchansen. 

Utfallet kunde ha varit bättre.  

Bingolotto har gett oss ca 1500 kronor under året. Karlstadsalliansen (bingospel) ger oss ca 7500 

kronor, men här kommer ersättningen 2015 att sjunka med 50%. Detta för att spelandet har sjunkit 

kraftigt. Under året har Jan Fjellman varit på två möten och Benny Frykstedt på ett möte som 

Karlstadsalliansen haft. 

Klubben är innehavare av en reklamplatspelare med ett av de bästa lägen i Karlstad med ca 10000 

fordonsrörelser per dygn. Utfallet ligger några kronor över budget. 

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

kanotskolan, där ungdomarna tävlade mot sina föräldrar. IF Göta hade sin upptaktsträff med 

att paddla drakbåt och detta var uppskattat av deltagarna. Under lägret som vi arrangerade 

tillsammans med Mellansvenska kanotförbundet var drakbåtarna i vattnet, vilket gillades av 

ungdomarna. 

Egna arrangemang 

Städdagar 
Klubben har haft tre städdagar, en på våren med ca 15 deltagare då det städades både inne och ute med 

bra resultat. Den planerade städdagen för hösten fick alldeles för få deltagare så där hann vi inte med 

allt som var tänkt. De som har deltagit i någon av städdagarna kommer att slippa betala den städavgift 

som beslutandes på årsmötet 2013. (Avgiften är 300 kronor). 

Kanotskola 
Årets kanotskola hölls under veckorna 26 och 27. Därefter hade deltagarna möjlighet att delta i en 

fortsättningsgrupp som pågick resten av sommarlovet. Några av deltagarna valde även att efter 

sommarlovet fortsätta träningen tillsammans med vår träningsgrupp.  

Under vecka 26 hölls förmiddags och eftermiddagspass i kanotskolan med 3 deltagare på f.m. och 5 på 

e.m. Under vecka 27 hölls enbart förmiddagspass, då med 7 deltagare varav 2 även deltog veckan 

innan. Sammanlagt deltog alltså 13 ungdomar i årets kanotskola. Efter kanotskolan fortsatte 5 

ungdomar att delta i vår fortsättningsgrupp och av dessa har 3 st därefter deltagit i våra ordinarie 

träningar. 

Lär dig paddla som vuxen 
Klubben erbjöd och genomförde under året likt året innan tre kurser i lär dig paddla som 

vuxen. Kurserna var populära blev snabbt fulla. Thomas Falk höll i kursen som bestod av fyra 
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tillfällen, tre tillfällen med paddelteknik/paddling och ett fjärde som innehåll information om 

vad du ska göra om du kapsejsar och kamraträddning.  

Short Track Maraton. 
Short Track Maraton genomfördes i Inre Hamn lördagen den 26 juli med ca 15 deltagare. Vi 

fick positiva reaktioner från deltagarna över upplägget. Vidare fick vi en del förslag på 

förbättringsåtgärder som t.ex längre varv, längre avstånd mellan vändning och lyft samt 

brygglyft. 

Klarälven River Race. 
Klarälven River Race är ett projekt som skall ersätta Karlstad Runt som med åren har haft 

minskat deltagarantal. Under några år har det förts samtal om att ta helt nya tag om att ett nytt 

långlopp i klubben regi. Dessa samtal mynnade ut i att förlägga starten i Forshaga. Vid 

undersökning av möjliga startplatser, kom vi fram till att Flottningsmuseet i Dyvelsten var en 

lämplig plats. Forshaga kommun, gick in i och stöttade detta projekt med 4000 kronor. 

Klarälven River Race genomfördes söndagen den 27:e juli. Vädret visade sig från sin allra 

bästa sida, solen sken från en blå himmel med mycket få moln. Antalet deltagare var ca 25 

personer. Deltagarna tyckte att detta var en tävling att bygga vidare på, vilket vi kommer att 

göra. Loppet hade två distanser, en för ungdom med start på Sandgrundsudden ca 11km och 

den från Forshaga på 28 km för övriga tävlande.  

Tävlingsorganisationen måste bli mycket bättre, där ansvariga för olika positioner är helt 

klara. Det har bildats en grupp som består av tävlingsledare, sekreterare, och två övriga 

personer som skall arbeta med tävlingen tills hela organisationen. 2015 års tävlingsdatum 

kommer att bli 25 – 26 juli.   

Ungdomsverksamheten 2014 

Träning 
Under vintern 2013/2014 pågick träning kontinuerligt ca 1 ggr/vecka med blandade aktiviter 

inom styrketräning och löpning. Under våren ökades antalet träningar till ca 2 ggr/vecka innan 

paddelträningen började den 6:e april. Paddelträning har under säsongen bedrivits 2 ggr/vecka 

plus extrainsatta träningar när tillfälle erbjudits. Tack vare möjligheten att använda 2 båtar har 

träningarna kunnat anpassas bättre till olika ungdomars behov av fart och distans. Detta år har 

sammanlagt fem ledare varit engagerade i ungdomsverksamheten vilket är en tydlig ökning 

från föregående år. Två träningsläger arrangerades av klubben. Ett i maj månad vid 

klubbstugan i samarbete med mellansvenska kanotförbundet och ett i juli på Torsholmen för 

klubbens ungdomar. Sammanlagt har ca 15 ungdomar deltagit regelbundet i klubbens 

träningar. Under vintern fortsätter träningen med ca tre pass i veckan med inriktning på styrka 

och kondition. 
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Mellansvenska Kanotförbundet och Karlstads Paddlarklubb genomförde ett ungdomsläger 

den 1 till 4 maj med ungdomar från Karlstads Paddlarklubb sju stycken, Arvika Kanot Klubb 

två stycken och Örebro Kanotförening åtta stycken samt ledare från klubbarna. Paddelträning 

var det huvudsakliga under lägret. En tur från kanothuset till Sandgrundsudden med bärning 

vid slussen, samt Amoriner Cup i form av Short Track Maraton i Inre hamn som ett prov och 

för att visa upp kanotsporten för allmänheten. 

Tävling 
KPK’s ungdomar deltog under året i SUC och SM. Flera bronsmedaljer på SM samt en total 

fjärdeplats som klubb i årets SUC är prestationer som tyder på att träningen ger bra resultat. 

Vid följande tävlingar har ungdomarna representerat klubben: 

Kanot SM i Jönköping 

SUC Ängleholm 

SUC Nyköping 

SUC Katrineholm 

SUC Malmö (Maraton SM) 

SUC Lidköping 

Karlstad Short Track Marathon 

Klarälven River Race 

Amoriner Cup Karlstad 

Amoriner Cup Örebro 

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

ha ledarledda paddlingar under säsongen. Under 2014 kom motionspaddlingen igång sista 

veckan i april då våren kom tidigt.  Klubben hade under året ledarledda paddlingar under stor 

del av säsongen från slutet av april till slutet av september med uppehåll under 

semesterperioden, fem veckor. Under säsongen fanns det 18 tillfällen då klubben erbjöd 

motionspaddling. 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 och Karlstad runt. 

Var och hur långt vi har paddlat var beroende på väder, vind och gruppenskapacitet. Alla 

medlemmar (nya som gamla) är välkomna. Eftersom vi ofta kör utan följebåt ska deltagare 

kunna paddla, t.ex. gått i kanotskolan, kursen lär dig paddla som vuxen eller liknande.  

Tävling & Träning 

Christian Svanqvist säsong 

2014 började med ett vårläger i Indian Harbour Beach på Floridas östkust. Efter att ha kommit 
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igång med paddlingen rejält efter en lång vinter så var jag redo för hemfärd till Sverige där det 

fortfarande var ganska kallt. 

 

Som tur var så började vi tävlingssäsongen i Milano där våren hade kommit längre och 

kortbyxor och linnen packades fram ur trunken. Efter tävlingspremiären var vi inte helt nöjda 

med prestationen men kände att vi hade en del att slipa på inför senare i säsongen. 

 

Väl hemma från Milano var det dags för första svenska tävlingen i Nyköping, direkt efter den 

for vi vidare till Tjeckiska Racice för världscupstävling nummer två på säsongen. Här tog vi 

en finalplats precis som i Milano och var fortfarande ganska missnöjda med vår prestation. 

Efter en långhelg i Tjeckien började vi med mer tillämpad träning något som märktes redan 

helgen efter då årets sista världscupstävling gick av stapeln i Szeged, Ungern. 

 

I Szeged blev vi femma i finalen efter ett bra lopp där vi kände att det fanns något mer att 

hämta i form av mer träning i de höga farterna. Prestationen kände vi var väldigt bra och här 

fick vi luft under vingarna efter två ganska gråa världscuper. 

 

EM som gick en månad senare skulle enligt plan vara sista veckan i en lång period av hård 

träning och förhoppningarna när vi reste till Brandenburg var ganska låga. Väl där tog vi oss 

till final och vände hemåt med några nya erfarenheter, till exempel hur man tävlar på en diet 

bestående av uteslutande korv. Tack för det Tyskland! 

 

VM gick i augusti i Moskva. Vi var väl förberedda för en dåligt organiserad tävling i ett dåligt 

organiserat land. De som hade tävlat här några år tidigare hade endast skräckhistorier att 

erbjuda för oss som skulle dit för första gången. På plats visade sig Rysslands huvudstad från 

sin bästa sida och det mesta flöt på utan några problem. Tyvärr kom inte formtoppen som en 

följd av den hårda träningen tidigare under sommaren, våra kroppar var fortfarande sega och 

när vi kände detta så spände vi oss för att kompensera. En taktik som självklart misslyckades 

och jag missade min första final på ett internationellt K2 200 på tre år. 

 

Nu tar vi nya tag inför 2015 års säsong med OS-kval och VM. Vi har lärt av våra misstag och 

ska försöka leverera i slutet av säsongen precis som vi gjorde 2013! 

Moa Wikbergs säsong 

Efter sju lägerveckor i Florida drog säsongen igång med besked då jag gjorde tävlingspremiär 

på den första världscupen i Milano. Jag var uttagen till att köra K1 200 m, K2 500 m och K4 

500 m. Det blev alltså en riktigt tuff start med tanke på att kroppen är långt ifrån van att köra 

så hårt i början på säsongen. K1 200 m gick inget vidare men på K2 500 m knep jag och 

Linnea Stensils en finalplats efter en bra semifinal. I finalen slutade vi 7a och var nöjda med 

resultatet. Den riktiga fullträffen kom sedan i K4an där vi vann vårt heat och kvalade direkt 
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till finalen. Där fortsatte vi med ännu ett fint lopp och paddlade till oss en andraplats! 

Underbar känsla att få ta min första världscup medalj och framförallt att vi gjorde det i en helt 

nykomponerad besättning.  

Väl hemma från Milano rullade tävlingarna på och det blev både två stycken svenska 

tävlingar och en världscup i ungerska Szeged. Jag hade en ganska jobbig vår när jag var 

mycket trött och på de svenska tävlingarna presterade jag inte på den nivån jag hoppats på. 

Det är alltid tråkigt att tävla när kroppen inte känns bra men jag försökte ta med mig det 

positiva i att jag fick fortsatt förtroende i K4an och att vi trots allt presterade bra resultat på 

världscupen i Szeged.  

Efter studenten drog jag inte helt oväntat på mig en förkylning som gjorde att årets första 

mästerskap, U23 EM i Paris, inte blev som jag tänkt mig. I försök och semi på K2 500 m gick 

det riktigt dåligt men i finalen lyckades jag och Linnea i alla fall kämpa till oss en fjärdeplats. 

Trots att placeringen i sig inte var så dålig så kändes det att loppet var långt ifrån den 

kapacitet vi har när vi är som allra bäst.  

Årets andra mästerskap var senior EM i Brandenburg där jag bytte K2 500 m mot K4 500 m. 

Innan vi reste mot Tyskland hade vi tjejer i K4an ett uppladdningsläger i Lidköping. Under 

lägret fick vi kämpa mycket då vi hade problem med att få till tekniken och timingen. Båten 

ryckte och paddlingen kändes kraftlös. På grund av problemen vi haft de sista dagarna in mot 

tävlingen var det goda självförtroendet från världscuppremiären ganska långt borta. Därför 

var det extra skönt när vi slog till med ett kanonlopp i försöket och knep en av direktplatserna 

till finalen. Det krävdes tydligen ett mästerskap för att vi skulle skärpa till oss, men det är ju 

inte heller fel att prestera som bäst under press! I finalen gjorde vi ytterligare ett bra lopp och 

slutade 6a. Glad och nöjd efter ett riktigt bra mästerskap åkte jag och Linnea direkt vidare till 

U23 VM i Szeged med landslagets chaufför Zäta. Efter 120 mil med dansbandsmusik i 

förbundsbilen var vi för andra gången för säsongen på plats i Ungern.  

Om U23 EM inleddes på sämsta tänkbara sätt så var inledningen på U23 VM raka motsatsen. 

Både försök och semifinal gick superbra och känslan i kanoten var att vi flög fram istället för 

att kämpa som galningar utan att ta oss framåt. Det kanske låter konstigt att vi trots det 

återigen slutade fyra, men med tanke på konkurrensen och avståndet fram till vinnarna 

presterade vi 1000 gånger bättre än på U23 EM. Målet var medalj och självklart är 4e platser 

tråkiga men vi hade gjort allt vi kunde och då är det bara dumt att gå och sura allt för länge för 

en missad medalj.  

Nästan direkt efter vi landat i Sverige igen hade vi ett K4 läger i Jönköping som uppladdning 

inför säsongens stora mål, VM i Moskva. Vi körde många väldigt tuffa pass och trots att alla 

var ganska slitna hade vi bra fart i båten. Framme i Moskva märktes det dock direkt att det var 

fler länder som hade bra fart i båten och att konkurrensen på ett VM är betydligt tuffare då 

alla har toppat sig och är i sin bästa form. Trots bra lopp på snabbare tider än vi tidigare kört 
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på klarade vi inte av vårt mål att ta oss till final. Därmed fick vi snabbt ladda om och satsa på 

att ta hem B-finalen istället. Även B-finalen bjöd på riktigt hårt motstånd med länder så som 

Kanada, Australien och Nya Zealand. Vi gick ut med inställningen att vinna och den här 

gången räckte det till en andraplats, vilket innebär en 11e plats totalt. Nästa år är det helt klart 

A-final som gäller! 

Från Moskva bar det direkt vidare till SM i Jönköping där jag fick med mig hem en 

bronsmedalj på K1 200 m. Efter SM beordrade förbundskapten Matin Hunter två veckors 

helvila. Två veckor utan träning är en lång tid men efter en hektisk säsong tror jag det är 

viktigt att orka vila lite också. Vilan från paddlingen gjorde också att jag var väldigt 

motiverad och sugen på att börja träna igen när det väl var dags för att dra igång 

höstträningen. I början av hösten var det förutom en del paddling framförallt mycket tuff 

träning i gymet eftersom styrkan är något jag måste utveckla. I slutet på oktober åkte jag iväg 

till Florida för 5 veckors träning i lite varmare klimat. Jag är väldigt nöjd med lägret då det 

var roligt att träna och jag känner att träningen har gett mycket. Under tiden vi var i Florida 

fick jag och Linnea reda på att vi blivit kallade till SOK:s Topp och Talangselektion på Bosön 

och vi var därför tvungna att boka om biljetterna och åka hem en vecka tidigare. 

Talangselektionen innehöll ett 4 min all out test samt intervjuer och rörlighetstester. Allt gick 

bra och jag var nöjd med min insats. Som en tidig julklapp fick jag för några dagar sedan reda 

på att jag blivit antagen och det känns väldigt roligt eftersom jag nu har ännu bättre 

förutsättningar för att fortsätta min satsning.  

Den här sommaren har inneburit att jag har varit på resande fot i flera månader och har endast 

varit hemma några få dagar i sträck innan det burit iväg till nästa tävling. Som tur är så är det 

just att tävla och resa runt som jag tycker är det absolut roligaste med att paddla och nu i 

vintermörkret längtar jag efter att säsongen 2015 ska dra igång. Men innan dess ska ett 

vårläger på 10 veckor i Florida klaras av, vilket inte heller är helt fel! 

Utbildning 

Värdegrund 
I mars genomfördes en kurs om klubbens värdegrund med deltagande föräldrar och ungdomar 

i Idrottens hus. 

Teknikutbildning 
Under hösten så genomfördes en teknikkurs för ledare och aktiva under ledning av Conny 

Edholm från kanotförbundet. 
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Personal 

Sommararbetande ungdomar 
Under perioden 16 juni till 15 augusti var det sex st ungdomar som var hos oss med två 

ungdomar i tre veckors perioder. Kostnaderna för deras lön står Karlstads Kommun för. Deras 

uppgifter var att sköta försäljning av dricka, glass samt hyra ut kanoter. De skötte 

gräsmattorna och höll rent och snyggt runt kanothuset. Ungdomarna tog egna initiativ till 

arbeten, där de såg att behov fanns.   

Anställd personal 
Under september så anställdes Benny Frykstedt med bidrag från arbetsförmedlingen och ett år 

framåt. De arbetsuppgifter som han skall göra är underhåll och reparation av fastigheten, 

företagsevent, sälja reklamplatser samt skaffa sponsorer. Han har även kommit med förslag på 

hur vi eventuellt kan stärka ekonomin men det ta tid att få igenom sådana saker med företag. 

För att kunna genomför dessa saker så kräver det ideellt arbete av våra medlemmar. 

Arrangemang där klubben deltagit. 

Vänerns dag 
Vänerns dag arrangerades av Länsstyrelsen vid Yttre hamnen under en lördag i juni. Olika 

företag och organisationer visade upp sig och visade vad Vänern har att erbjuda. För klubbens 

del så var att prova på paddling samt information vad KPK kan erbjuda. Det var mycket folk 

som besökte utställningen, med frågor om klubben och det kajaker som visades där. 

Sportmässan 
I oktober arrangerades Sportmässan på Stadshotellet i Karlstad. Klubben var representerad av 

Jan Fjellman och Benny Frykstedt i en monter där man diskuterade kanotsport med 

intresserade besökare. Det var planerat att arrangera ett uppvisningslopp utanför Stadshotellet, 

men vädret ställde till det för oss så vi lade ner det loppet. 

Materiel 
Under året så har vi behövt reparera ett antal av våra kajaker. En av K2’orna sprack mellan 

skrov och däck, vilket lagades med epoxi. Vidare så hade vi tre stycken K1’or med trasiga 

förer som fick plastas. En K1’a gick styrwiren sönder och detta åtgärdades. Två andra K1’or 

hade skada på skroven och dessa lagades med plast. 

Fastighet 
Under året har vi bytt ut dålig panel på den västra gaveln. Huset har fått ny färg på västra och 

östra gavlarna samt norra långsidan. 
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Har även bytt ut alla vindskivor på det övre taket så det är nytt och målat en gång. 

Vi har också byggt en handikappramp på västra gavel vid entrédörren. 

Vi har byggt 3 st utomhusbänkar med bord till våra besökare. 

Vi har och byggt om köket lite och fått in en glassfrys. 

Vi har även påbörjat en ombyggnad i drakbåtshallen, men nu väntar vi in våren, för att 

fortsätta arbetet. 

Vi har också byggt om gymmet tillfälligt för att kunna utöka verksamheten så det blir mer 

effektivt för de aktiva. 

Under 2015 planerar vi att byta panel på södra gaveln samt montera nya vindskivor och 

hängrännor. 

Målningsprojektet under 2014 kommer att slutföras med målning av hela huset. 

Lilla förrådet skall även det byggas om lite under 2015 och ett nytt förråd ska byggas i 

drakbåtshallen som ska vara isolerat och med värme i under vintern. 

Media 
11 pressmeddelanden, de flesta med bildmaterial bifogat, har under säsongen 2014 skickats 

till lokal media, NWT, VF, Värmlandsnytt och Radio Värmland. Fyra av pressmeddelandena 

handlade om klubbens resultat under SM i Jönköping, två pressmeddelanden om Linn 

Gustavssons framgångar under nordiska mästerskapen i Norge, och tre om Christian 

Svanqvist och Moa Wikbergs internationella tävlande. Därutöver skickades ett 

pressmeddelande inför klubbens tävlingar 2014, Short Track Marathon och Klarälven River 

Race och ett annat pressmeddelande skickades i samband med att Moa Wikberg i december 

togs ut till Svenska olympiska kommitténs ”Topp och talangprogram”. Som oftast är det VF 

och NWT som publicerat något utifrån de pressmeddelanden som gått ut. 
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