Verksamhetsberättelse 2016
för
Karlstads Paddlarklubb

Innehåll
Styrelsens sammansättning under året..................................................................................................... 2
Ordförande har ordet ............................................................................................................................... 4
Lotterier och sponsring............................................................................................................................ 4
Drakbåt .................................................................................................................................................... 4
Egna arrangemang................................................................................................................................... 5
Ungdomsverksamheten 2016 .................................................................................................................. 6
Motionspaddling...................................................................................................................................... 8
Våra seniorer ........................................................................................................................................... 8
Utbildning.............................................................................................................................................. 10
Personal ................................................................................................................................................. 10
Materiel ................................................................................................................................................. 10
Fastighet ................................................................................................................................................ 10
Media ..................................................................................................................................................... 10
Underskrifter ......................................................................................................................................... 12

Styrelsens sammansättning under året
Ordförande
V. Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamöter

Suppleanter
Revisor
Revisor suppleant

Ulf Larsson
Kristina Hedfors
Mairon Fjellman
Lars Westman
Henrik Carlsson
Benny Frykstedt
Per-Inge Bengtsson
Pernilla Larsson
Kristina Carling
Tomas Falk
Fredrik Henriksson

Styrelsen har haft tretton möten under verksamhetsåret.
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Verksamhetsansvariga
Följande personer och ansvarsområden har varit aktuella under verksamhetsåret:
Styrelse
Medlemshantering
Lotterier & sponsring
Drakbåt
Egna Arrangemang
Rekrytering
Långfärd/Motion
PR & Media
Utbildning
Materiel
Fastighet
Tävling & Träning

Ungdomsansvarig

Karlstads Paddlarklubb
Box 206
651 06 Karlstad

Benny Frykstedt
Benny Frykstedt
Vakant
Styrelsen
Styrelsen
Kristina Hedfors
Olle Wikberg
Kristina Carling
Thomas Johansson
Benny Frykstedt
Senior – Vakant
Junior – Vakant
Ungdom – Vakant
Vakant
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Ordförande har ordet
På årsmötet 2016, fick jag deltagarnas förtroende att leda vår förening under ett år. Vi har under året
inlett ett gediget arbete att dokumentera de rutiner som vi har inom föreningen, med devisen ”Ordning
och reda”. Vi är inte klara, men har kommit en god bit på väg, där vi sparar föreningens dokument
elektronisk i vår Google Drive.
Vidare så har vi lagt över vår medlemsmatrikel till IdrottOnline, Riksidrottsförbundets gemensamma
system där man bl.a. rapporterar LOK-stöd. En stor fördel med detta är att vi får ett system, genom
vilket vi kan hålla en dialog med medlemmarna, istället för tre som vi tidigare har fått administrera.
Vår förening lider, som många andra föreningar, att få gör mycket. Jag vill sända ett stort tack till er
alla som på ett eller annat sätt engagerar er i föreningen. Er hjälp är ovärderlig. Min förhoppning under
nästa år, är att vi kommer våra medlemmar närmare och får fler att engagera sig.
Slutligen vill jag rikta ett stort tack till Christian Svanqvist för alla år som han har försvarat klubbens
färger på tävlingsbanorna. Längre fram i denna verksamhetsberättelse, kan du ta del av Christians egna
ord kring händelserna, då han avslutade sin tävlingskarriär.

Lotterier och sponsring
Under året skrevs ett sponsoravtal med Melker Kayaks, där Melker Kayaks stöttar klubben med
hyrkajaker och en summa för varje såld kajak som säljs i vårt närområde.
Paddlarklubben är en del av Karlstadsalliansen/Bingopalatset. Under 2016 tjänade klubben 5509
kronor via alliansen. Summan är knuten till storleken på vår ungdomsverksamhet och hur mycket som
alliansen tjänar. Ju större ungdomsverksamhet vi har, desto större del av överskottet går till klubben.

Drakbåt
Drakbåtar har använts i mycket liten omfattning. De har endast varit utlånade till Bofors Kanotklubb
under en vecka, vilket har genererat en inkomst på 10 000 kronor.
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Egna arrangemang
Arbetsdagar
Arbetsdagar arrangeras normal under vår och höst. På våren gör vi
iordning vårt material för säsongen. Bryggorna läggs ut och båten
läggs i vattnet. På hösten lyfter vi upp bryggor och båt. 2016 var inte
annorlunda på det sättet.
För att göra arbetsdagen på hösten lite roligare så anordnade vi
grillning och en liten tävling för de som var närvarande.
Det var mycket uppskattat.

Kanotskola
Kanotskolan 2016 såg inte riktigt ut som tidigare år. Dels så flyttades kanotskolan framåt i tid och dels
så var den gratis för deltagarna. Kanotskolan lockade 44 deltagare. Vi engagerade fyra arvoderade
ledare under perioden. Det var förra årets ledare Erik Svantesson och Viktor Gustafsson och nya
ledare för året Pontus Larsson och Albin
Hallberg. Även i år så gjorde vi en
åldersindelning där yngre (9-12 år) paddlade
på förmiddagarna och de äldre (13-15 år) på
eftermiddagarna. De deltagande barnen lärde
sig allt ifrån grunder inom paddlingen såsom
i och urstigning ur kanot, kompisräddning,
hur man ska bete sig på vattnet samt
grunderna i paddling. På sista dagen fick
deltagarna ett varsitt diplom.
Kanotskolan kunde arrangeras som en
gratisaktivitet, tack vare stöd från Karlstads
Kommun.
Värmlands Folkblad blev nyfikna på Kanotskolan och skrev en artikel om det stora deltagarantalet.
Efter aktivitetsveckorna så fortsatte några ungdomar att besöka klubbens veckoliga paddlingar som
arrangerades fram till slutet av september.
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Lär dig paddla som vuxen
Klubben erbjöd och genomförde under året kurser i lär dig paddla som vuxen. Nytt för i år var att vi
hade fler kajaker att tillgå. Under maj-juni genomfördes två kurser med 11-13 deltagare. Kursen som
bestod av tre tillfällen med paddelteknik/paddling, vid sista tillfället ingick dessutom information om
vad du ska göra om du kapsejsar samt kamraträddning. I slutet av augusti genomförde Melkers Kajak
för klubbens räkning ”lär dig paddla kursen” som en endagskurs. Det var ett lyckat arrangemang där
lunch även ingick i kurspriset. Totalt gick 34 personer lär dig paddla kursen under 2016.

Företagsevent
Under sommaren arrangerade klubben fyra företagsevent, där Stora Enso i Skoghall, Valmet Karlstad,
Ismotec samt Friskis och Svettis besökte oss för att under trevliga former paddla kajak.

Pröva på aktiviteter
Föreningen fick en förfrågan från asylboendet på Sätterstrand,
Hammarö, om vi hade möjlighet att anordna en pröva på aktivitet
för de boende. Det tyckte vi var en bra idé och bjöd in några
stycken en kväll i augusti. Trots vattenovana och språkförbistringar
blev det en väldigt bra kväll, men många glada skratt. Flera av
deltagarna var intresserade av att komma tillbaka och lära sig
paddla på riktigt. Tyvärr så stängdes asylboendet senare under året
och deltagarna spreds ut över landet.
Vår tidigare kontakt hos SISU har bytt jobb och jobbar nu som idrottskonsulent hos Hammarö
kommun. Hon skickade en fråga till klubben på våren, om vi var intresserade av att arrangera prova på
aktiviteter för barn i den idrottsskola som Hammarö kommun skulle arrangera.
En lysande tillfälle att marknadsföra kanotsporten till barn. Den tionde augusti så instruerade två av
våra ungdomar fyra grupper ungdomar vid Mörudden på Hammarö.

Ungdomsverksamheten 2016
Träning
Denna inomhussäsong har jag lagt in mer styrketräning under träningspassen och det har gett bra
resultat, riktigt kul att se deras utvecklig. Vi började i januari och fick ihop 35 mil i paddelmaskinen
totalt innan vi började paddla på vattnet den 19:e mars. Innan första tävlingen så hade de paddlat 50
mil, vilket var nästan lika mycket som under hela förra säsongen.
I år har träningarna varit upplagda på fyra olika typer av pass:
•
•
•
•

Lopp
Distans
Intervall
Besättning
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Det sistnämnda har varit väldigt populära pass. Tyvärr är det något som det tränas alldeles för lite på
runt om i landet. Har hört mig för på tävlingar runt om i landet under sommaren och kan konstatera att
andra klubbarna tränar detta sporadiskt.
En helg i maj så fick Eric och Jesper chansen att vara med på ett besättningsläger i Katrineholm. Det
var avsett för ungdomar födda -00 och -01 men de lyckades få en varsin reservplats. Ett roligt och
lärorikt läger som ledes av Conny Edholm.
Under träningsåret 2016 blev det total 153 mil paddling. Kanotförbundet rekommenderar >100 mil för
14-åringar och >225mil för 15 åringar så jag tror att de ligger ganska bra med.

Tävling
I år så deltog vi i 10 tävlingar runt om i landet och tävlingsplatserna var följande: Jönköping,
Töreboda, Nyköping, Katrineholm, Waxholm, Hofors, Karlskrona, Göteborg, Lidköping och
avslutningsvis Jönköping.

SUC
I SUC (Svenska ungdomscupen) slutade Eric Hedin som total 3:a och Jesper Johansson som 4:a, bland
dom 38 tävlande pojkar födda -02.

SM Hofors
Eric Hedin fick en väldigt dålig förberedelse inför sitt första SM. Lyckades bryta ett ben i sin hand och
blev gipsad 3 veckor innan SM. Gipset plockades av på första tävlingsdagen, en dag för tidigt!
Han lyckades ändå ta sin första SM medalj med minsta marginal, ett brons iK1 500 meter. Eric Hedin
och Jesper Johansson paddlade besättning K2 200m, 500m och 2500m. Här lyckades de bärga silver i
samtliga distanser och var nära att ta guld på 2500m. Riktigt kul för dem och samtidigt extra roligt
eftersom de tränat lite extra på just detta inför SM. Som en liten parantes så blev de utmanade av
Stockholms Paddlarklubb att ställa upp i C2 200m. Denna klass har inte varit aktiv på väldigt länge
vilket gjorde att det blev lite uppståndelse när detta lopp kördes. Eric och Jesper stod som segrare efter
detta lopp som mest gick ut på att ta sig i mål utan att kantra. Tror att detta kommer att bli en framtida
tradition på kommande SM tävlingar som ett annorlunda avbrott under SM veckan.
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Maraton SM
Maraton SM gick detta år i Karlskrona
och förväntningarna och revanschlusten
var stor efter SM i Hofors. Eric Hedin tog
sin andra individuella SM medalj, även
detta ett brons men inte långt från
silverplatsen.
Men den stora höjdpunkten var
besättningsloppet där Eric och Jesper
kände innan loppet att nu ska vi slå
Katrineholmsbesättningen som slagit oss
på samtliga distanser under sprint SM.
Katrineholmsbesättningen gick ut hårt och tog som vanligt ledningen, men efter ca 5 km kom Eric och
Jesper ikapp och passerade för att sedan utöka ledningen med stor marginal när de passerar mållinjen.
Eric Hedin och Jesper Johansson tar sitt första SM guld.

Motionspaddling
Ett av klubbens långsiktiga mål är att utveckla motionspaddlingen. Under 2016 kom
motionspaddlingen igång i maj. Klubben hade under året ledarledda paddlingar under stor del av
säsongen fram till slutet av september med uppehåll under semesterperioden. På turerna var vi allt från
2-7 personer. Samtliga turer utgick från klubben och var mellan 1-2 timmar. Vi har paddlat på
Klarälven, Karlstad runt, Vänern, Morbrors ådra, Djupsundviken och Skoghallsådran,
Mariebergsviken och till Inre hamn. 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.

Våra seniorer
Christian Svanqvists säsong
Året startade med träningsläger i Florida i 10 veckor för att komma igång med paddlingen och vara
tävlingsredo redan i maj då OS-kvalet gick.
I Florida tränade jag och Erik K2 3-4 pass i veckan och utöver det var det många pass i K1orna samt
på gymmet, i löpspåret, simbassängen och på cykeln. Träningen gick mycket bra och vi körde
loppträning regelbundet för att vara redo när säsongen väl startade. Under dessa pass tävlade vi mot
den andra landslagsbåten men fick också en inbjudan att tävla mot Kanadas landslagsbesättningar
under deras uttagningstävlingar. Vi lyckades återskapa en tävlingslik känsla och kunde resa hem till
Sverige med en känsla av att ha tagit oss längre in i säsongen än man normalt har i mitten på april.
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Väl hemma fortsatta förberedelserna på liknande sätt och när vi tävlade kunde vi relativt obesvärade
vinna uttagningstävlingarna i Köpenhamn och Jönköping.
När vi kom till Düisburg där OS-kvalet ägde rum kunde vi med ärlighet säga att vi gjort allt som stod i
vår makt för att vara så väl förberedda som möjligt. För att ta en OS-plats krävdes seger. I efterhand
kan man konstatera att det hade krävts att vi skulle slå de blivande olympiska mästarna för att ta
platsen, något vi inte lyckades med. Dessvärre innebar vår sjundeplats att spelet var över och för egen
del valde jag, efter att ha funderat på saken i några timmar, att avsluta min idrottskarriär.
Jag har inte för avsikt att kommentera efterföljande turer gällande Ryssar och SOK, det som har hänt
har hänt. Istället väljer jag att se tillbaks på 20 år av uppfostran i den bästa skolan som finns. Att ha
fått idrotta på så hög nivå och i en klubb som är så fantastisk har gett mig mycket mer än minnen för
livet. Det har format mig till den jag är idag och det är någon jag är stolt över att vara. Under mina
ungdomsår i klubben fick jag möjligheten att med egna ögon se vad som krävs för att nå sina mål när
det gäller planering och dedikering. Att i unga år få sätta upp sina egna mål och kämpa för att nå dem
samtidigt som ens största idoler gör samma sak i samma lokaler var oerhört inspirerande och
glädjefyllt. Under de första 15 åren av mitt kanotliv var kanothuset på Kannikenäset mitt andra hem
och personerna där min utökade familj. Som tävlingsaktiv är nu resan slut men lokalerna på
kanotklubben kommer för mig alltid att vara ett monument över att drömmar kan gå i uppfyllelse och
en bostad för glädje, gemenskap och idrottskultur.
Sist av allt vill jag rikta ett stort tack för allt stöd, både ekonomiskt och i form av engagemang, som
jag mottagit av klubben i alla år. För det är jag evigt tacksam.

Moa Wikbergs säsong
OS år är alltid speciella för oss kanotister och när det stor klart att det för min del inte skulle bli något
OS den här gången fick jag ställa om fokus och hitta en ny målsättning. Säsongen hade börjat trögt
med bland annat en segdragen förkylning och resultatet på vårregattan var inte vad jag hade hoppats
på. Trots att jag hade en tuff inledning tävlingsmässigt så bestämde jag mig ganska snart för att satsa
på att få köra K1 200 m och 500 m på U23 VM i Rumänien. Med en ny tränare och nytt
träningsupplägg dröjde det inte länge innan resultaten förbättrades och det räckte till tre individuella
brons på SM, inte allt för långt efter OS-kanotisterna Linnea Stensils och Karin Johansson. Att
dessutom få ta hem två silver tillsammans med Linn i K2 var fantastiskt roligt!
Innan SM fick jag även klartecken om att få representera Sverige på både K1 200 m och 500 m på
U23 VM. Inför mästerskapet kände jag att jag hade kapacitet att köra riktigt fort om allt gick vägen.
Det hela slutade med en 6e plats på K1 500 m och en 11e plats på K1 200 m. Lite snöpligt att missa
finalen på K1 200 med endast någon tiondel i en mycket tuff semifinal, men jag var ändå väldigt glad
över min prestation på 500 m. Det var mitt bästa individuella resultat någonsin på den internationella
tävlingsbanan och konkurrensen var stenhård, ryskan som kom 4a i mitt lopp slutade någon vecka
senare 5a på K2 500 m på OS… Efter U23 VM spontananmälde jag mig till Dalslands kanotmaraton
som blev en upplevelse utöver det vanliga. Har aldrig tidigare varit så lättad över att få korsa mållinjen
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och framöver kommer jag med största sannolikhet hålla mig till sprintdistanserna. Säsongens
avslutades sedan med höstregattan i Jönköping där jag paddlade hem två silver. Jag var osäker på min
form innan tävlingen men det var en stor lättnad att kroppen svarade bra och att jag fick visa vad jag
kan! Nu ser jag fram emot att träna hårt och sedan dra igång säsongen 2017.

Utbildning
Ordföranden och kassören har under hösten gått två utbildningar i Idrottsförbundets gemensamma ITsystem, Idrottonline.
Erik Svantesson gick under våren Plattformen, Idrottförbundets gemensamma grundutbildning.

Personal
Sommararbetande ungdomar
Under nio veckor, hade vi totalt åtta ungdomar hos oss. Ungdomarna arbetade hos oss i perioder om
tre veckor. Kostnaderna för ungdomarna har Karlstads Kommun stått för.
Ungdomarna har jobbat med våra vanliga arbetsuppgifter som städning inomhus och utomhus,
trädgårdsskötsel och uthyrning av kanoter.

Materiel
Under året så har vårt material fortlöpande underhållits.

Fastighet
Under året så har vi renoverat duschutrymmena i både damernas och herrarnas omklädningsrum.
I maj kunde vi öppna upp det gemensamma klubbrummet till våra medlemmars glädje. Vårt klubbrum
har nu ett fullständigt kök, med spis, kyl och frys samt diskmaskin. Rummet har blivit något mindre,
då en del av den tidigare ytan har avsatts till ett kontor.
Vårt gym har utrustats med ny utrustning och med det har det blivit en viss ommöblering i den
lokalen.

Media
Huvuddelen av de pressutskick som gjordes under säsongen 2017 hade kopplingar till de SM tävlingar
där KPK var representerade, vid sprint SM i Hofors och vid maraton SM i Karlskrona. Gensvaret i
pressen i samband med sprint SM var relativt bra tack vare de goda resultaten från våra duktiga
kanotister i form av Eric Hedin, Jesper Johansson, Linn Gustavsson och Moa Wikberg. Totalt
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skickades fem pressmeddelande med bilder före eller under SM i Hofors. I samband med maraton SM
i Hofors där Jesper och Eric tog ett guld i K2 och Eric ett brons i K1 skickades två pressmeddelanden
med bildmaterial. Viss uppmärksamhet i pressen fick också Moa Wikbergs prestationer i under U23
VM i Minsk, Vitryssland. Likaså uppmärksammades Moas vinst i Dalslands kanotmaraton i pressen
liksom de goda resultaten under Höstregattan i Jönköping.

Hemsida
Vår nuvarande hemsida publicerades 2013. Vi kan nu, efter att kört den sidan i tre hela år, se att
många hittar till vår hemsida. Vi hade 3975 unika besökare på vår hemsida under 2016, vilket är en
ökning från 2015. Startsidan är av naturliga orsaker den sida som har flest träffar, men efter det så är
besökarna fortsatt mest intresserade av Kanotuthyrning och ”Lär dig paddla som vuxen”.

Facebook
Vi har under året fått 94 nya gillare så den siste december 2016, är det 285 personer som gillar
Karlstads Paddlarklubb och som direkt tar del av vårt material som publiceras där.
Populäraste inläggen under 2016 handlade om Pröva på-aktivitet för flyktingar i augusti, intensivdag i
"Lär dig paddla som vuxen", även den i augusti samt att VF skrev om Kanotskolan.
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Underskrifter
Styrelsen 2016

Ulf Larsson
Ordförande

Kristina Hedfors
Vice Ordförande

Mairon Fjellman
Sekreterare

Lars Westman
Kassör

Henrik Carlsson
Ledamot

Benny Frykstedt
Ledamot

Per-Inge Bengtsson
Ledamot

Pernilla Larsson
Suppleant

Kristina Carling
Suppleant
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