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Årets bild i sidhuvudet: Karlstad Paddlarklubbs deltagare vid SM i Nyköping 2019. 
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Styrelsens sammansättning under året. 
Ordförande   Pernilla Larsson 

V. Ordförande   Per-Inge Bengtsson 

Sekreterare   Ulf Larsson 

Kassör   Jan Fjellman 

Ledamöter   Henrik Carlsson 

   Johan Kullander 

   Leonardo Martucci 

Suppleant   Mairon Fjellman 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft elva protokollförda möten. 

Verksamhetsansvariga. 
Arbetsgrupp för att bilda aktiebolag Jan Fjellman (Hendrik Hazewinkel, Mairon Fjellman) 

Arbetsgrupp för nytt klubbhus Johan Kullander (Per-Inge Bengtsson, Henrik Carlsson, 

   Ulf Larsson) 

Fastighet   Per-Inge Bengtsson (Per ”Pekka” Mattson) 

Kanotuthyrning  Jan Fjellman (Pontus Larsson) 

Marknadsgrupp  Mairon Fjellman (Jan Fjellman) 

Familje och medlemspaddling Pernilla Larsson (Leonardo Martucci) 

Kanotskola och fortsättningspaddling Mairon Fjellman (Pontus Larsson) 

Lär dig paddla som vuxen  Kristina Hedfors (Ulf Larsson) 

Ungdom/junior  Henrik Carlsson 

Materialgrupp   Mattias Nylin (Peter Paulsson, Mattias Boström) 
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Ordförande har ordet. 
Ytterligare ett år som ordförande är till ända och jag vill tacka 

alla som hjälpt till under det gångna året, både på vattnet och runt 

omkring. 

Säsongen tog ett tag att komma igång, då vädret inte riktigt var 

på vår sida, men en bit in på sommaren kom aktiviteterna igång 

ordentligt, och det blev full aktivitet igen. 

Vi har som vanligt genomfört paddling både för barn och vuxna, 

både nybörjare och vana paddlare.  

På tävlingssidan har vi riktigt fina prestationer. Vi har även fått 

med fler tävlande och även fler engagerade föräldrar, vilket 

gläder mig mycket. Jag är stolt över vår klubb och utvecklingen som sker. 

En arbetsgrupp har under året arbetet fram en vision för ett nytt klubbhus. Ett nytt klubbhus kommer 

att bli till nytta för tur-, motionär- och elit-paddlare. Ett nytt klubbhus harmoniserar verkligen med 

klubbens vision, Karlstads Plats för Kanotister. 

Så med dessa ord vill jag tacka för det gångna året och hoppas på ett minst lika spännande och bra 

paddelår kommande säsong. 

/Pernilla 

 

Ekonomi 
Klubbens ekonomi under 2019 har gått bättre än budget, då vi avslutar året med ett plusresultat. 

Det är uthyrningen som är den största inkomstkällan efter våra avgifter för medlemmarna så som 

medlemsavgift, avgift för kanotplats och avgift för nyttjande av klubbens material. Avgiften för 

uteblivande från våra arbetsdagar har också genererat en bra intäkt under året. Uthyrningen omsatte 

brutto 128 985 kr samt klubbens avgifter 156 250 kr, om man tar netto för dessa så är uthyrningens 

netto 86 619 kr och klubbens avgifter netto 142 780 kr. Klubbens stora kostnader ligger på 

ungdomarna och tävlingsverksamheten samt driften av klubbhuset. Om man ser i stort på klubbens 

ekonomi så är den mycket stabil. Mer detaljerad information om årets ekonomi ges i balans- och 

resultatrapporten. 
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Egna arrangemang. 

Kanotskola. 
För andra året i rad hade vi kanotskolan i tre veckor direkt efter midsommar. Ett stort tack till 

Karlstads Kommun som i år subventionerade två av veckorna. Åldersindelningen var som tidigare 9 - 

12 år på förmiddagen och 13 – 15 år på eftermiddagen. Samtliga grupper fylldes snabbt och vi maxade 

till 12 ungdomar per grupp, med facit på hand, var det för många. Några av de anmälda ungdomarna 

ville, trots åldersskillnad, gå i samma grupp. Vi gjorde ett försök, men kommer i framtiden 

rekommendera att man deltar i rätt åldersgrupp i och med att spridningen av gruppen blev för stor. 

Våra ledare Pontus, Adam, Filip & Daniel gjorde ett kanonjobb, både på vattnet och på land.  De 

tillfällen då vädrets makter inte tillät att grupperna var på vattnet, samlades man i klubbrummet och 

skapade en vimpel som vid avslutningsdagen fästes på drakbåten, vilken de paddlade in till Inre hamn 

och väl tillbaka vid klubbhuset blev det fikastund och diplomutdelning. 

Lär dig paddla som vuxen. 
Klubben ordnade likt tidigare år, kursen ”Lär dig 

paddla som vuxen”. 

I juni körde vi två kurser á 3 tillfällen. Därefter tre 

kurstillfällen som heldagar, ett tillfälle i juni 

resterande två i augusti. Kursen innehåller 

grundläggande kanotfärdigheter inom kanotvård, 

paddelteknik och säkerhet (inklusive 

kamraträddning). Kurserna är mycket populära och 

uppskattade, ca 40 personer deltog i årets kurser.  

Kursen motsvarar till stor del paddelpasset nivå grön.  

Annonsering till kurserna skedde på klubbens hemsida och facebook.  

Familjepaddling och medlemspaddling 
Familjepaddlingsprojektet som genomfördes under 2018 gick under 2019 vidare till nya föreningar. Vi 

ville dock fortsätta erbjuda denna aktivitet. Vårt upplägg blev då istället att bjuda in till 

familjepaddling en gång i månaden, under säsongen. Samtidigt så ville vi få igång 

medlemspaddlingen. Vilket vi erbjöd klubbens medlemmar en gång i månaden. På så sätt kunde vi 

erbjuda ledarledda paddlingar två gånger per månad. Glädjande nog hade vi större uppslutning på 

medlemspaddlingarna än tidigare år. 

Vi startade upp en sluten facebookgrupp, där de medlemmar som önskade ingå, kunde tipsa varandra 

om när man skulle paddla. På så sätt så sätt är vår förhoppning att detta ska leda till ökad gemenskap 

kanotister emellan. 

Familjepaddlingen i sin nya version lockade till fler unika prova-påare, istället som under 2018, då det 

var ungefär samma personer varje vecka. 
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Tävlingssäsongen 2019. 

Senior. 

Moa Wikberg 

Som vanligt började året med ett längre paddelläger, den här 

gången i Cape Coral på Floridas västkust. Hela landslaget var på 

plats för att träna tillsammans och samla mil i kanoten. Det blev 

ett riktigt bra och roligt läger där jag i stort sett kunde följa min 

träningsplan från början till slut.  

Efter Florida väntade några veckor på hemmaplan med en hel del 

grundträning innan det var dags för ett mer tävlingsförberedande 

läger i Portugal. Jag gick in i lägret med en bra känsla och hade 

fått bra svar från kroppen både i gymmet och på vattnet. Efter 

Portugal kom dock en något sämre period där jag inte kunde 

prestera på den nivån jag hoppats på. Det fanns trots allt några 

ljusglimtar under de inledande tävlingshelgerna där jag framförallt är nöjd med mina 200-meters lopp 

och jag var endast hundradelar från att kvalificera mig till min första individuella A-final på 

världscupen i Duisburg.  

En annan tävling som var något utöver det vanliga var European Games i Minsk som fungerar lite som 

ett ”Europa OS”. Väldigt roligt att få träffa andra idrottare och prestationsmässigt gick det helt okej 

och jag kunde lämna Minsk med två tionde platser, även den här gången endast hundradelar från A-

final.  

Träningsperioden efter Minsk fick jag tyvärr dra ned rejält på träningen då det visade sig att den 

trötthet jag upplevt under början av säsongen berodde på dåliga blodvärden. Detta gjorde tyvärr också 

att jag fick stå över SM, som annars brukar vara en av säsongens höjdpunkter. När det sedan var dags 

för VM i augusti tyckte jag att formen började komma tillbaka men resultaten på VM blev inte direkt 

något att hurra för. En godkänd insats i K2an där vi slutade i mitten av B-finalen men i K4an tycker 

jag inte alls att vi fick ut den kapacitet vi borde haft.  

I de sista tävlingarna på säsongen fick jag dock en hel del positiva besked och på Skåneregattan 

upplevde jag att jag gjorde några utav mina bästa lopp. Det var stor skillnad på hur jag kunde pressa 

kroppen jämfört med i början av tävlingsåret då jag mest bara var trött hela tiden. Även 

besättningsregattan var en höjdpunkt där jag bland annat gjorde flera riktigt bra lopp tillsammans med 

min gamla K2-partner Karin Johansson.  

Sista internationella tävlingen blev för-OS i Tokyo som mer var en ”upplevelseresa” än fokus på 

prestation. Det var i alla fall väldigt inspirerande att få känna på OS-banorna och jag skulle mer än 

gärna få åka dit i år igen! 
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Junior 
Säsongen 2020 började ta fart ordentligt i mars då Eric och Jesper befann sig på träningsläger i 

Mallorca. Dom båda går på Kanotgymnasiet i Nyköping och det var i skolans regi som lägret 

anordnades på Mallorca. 

Årets första tävling var i Köpenhamn, en tävling som dom båda inte hade deltagit i tidigare. Tävlingen 

bjöd på både snö, stark motvind och slutligen även fint väder! Med facit i hand så ska man inte anmäla 

sig i allt på den här tävlingen, en lärdom till nästa gång. En bra genomkörare blev det och en 

erfarenhet rikare. 

Nästa tävling, Jönköpingsregattan. En viktig tävling där förbundskaptenen tittar extra noga, efter den 

här helgen plockar man ut fem juniorer som ska få representera Sverige i en stor regatta i tyska 

Brandenburg. Eric blev en av dom fem som fick åka på tävlingen. 

Hofors blir nästa tävling, här är det också viktig att placera sig bra om man vill kvalificera sig till 

Juniorlandslaget. Det är den sista uttagningstävlingen innan laget tas ut. 4 platser finns till EM i 

Tjeckien. Eric blev uttagen till laget och fick köra distanserna K2 1000, K4 500 och K4 1000, han var 

den enda förstaårsjunioren i laget. 

Maraton SM i Malmö, tävlingen körs i kanalen mitt i centrala Malmö. En spännande tävling att följa 

som åskådare eftersom man bara ser dom tävlande vart 4 km, som är sträckan på ett varv i kanalen. 

K1 loppet var spännande ända till mållinjen där segraren Karl Brodén var den starkaste för dagen, Eric 

Hedin tog andraplatsen och var väldigt nöjd med den. 

Det innebar inte bara ett silver utan en biljett till Maraton EM i Frankrike. Väl där fick han revansch 

på sin landsman Karl och kom på en fin 9:e plats totalt. I 41° C värme!!! 

K2 loppet var också väldigt spännande, Eric och Jesper hade ledningen hela loppet och det såg länge 

ut som ett säkert guld. När 400m återstod av det 20km långa loppet så fastnade en pinne i rodret och 

dom fick se sig förbipasserande av två lyckliga besättningar. Det blev till slut ett brons. 

Sprint SM i Nyköping, en väldigt bra arrangerad tävling med fint väder. 

Resultaten:  K1 200 m  4: a  Jesper Johansson (1 hundradel från brons) 

 K1 500 m Silver     Eric Hedin 

 K1 1000 m Brons Eric Hedin 

 K1 5000 m Brons Eric Hedin 

K2 200 m Guld      Eric och Jesper 

K2 1000 m Silver     Eric och Jesper 

K2 5000 m Silver    Eric och Jesper 
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Nordiska mästerskapen i Jönköping, en tävling som gick till Danmarks bästa prestation någonsin. 

Dom tog alla guld som gick att ta utom ett! Eric och Jesper blev båda uttagna till att köra denna tävling 

och gjorde det bra i bakvattnet på dom danska kanoterna. Det blev tre medaljer hem till Karlstad som 

togs av Eric Hedin i distanserna 

K4 1000 Silver 

K2 1000 Brons 

K4 500 Brons. 

Olympic Hope i Bratislava, världens största kanottävling för ungdomar från hela världen! Ett roligt 

avslut på säsongen som Kanotgymnasiet står för varje år, för eleverna i årskurs ett och två. 

Det blev B-finaler för dom båda och en lång säsong började kännas i kroppen. 

Ett sista lopp på tävlingen som dom båda var väldigt sugna på var K2 200, här är dom riktigt bra, här 

har dom ett SM guld med sig i bagaget som dom ville se hur långt det skulle räcka. 

Det blev nästan som en seger i sig, eftersom dom slog båda danska besättningarna i loppet. 

Tänk vad kul det hade varit om förbundskaptenen hade insett detta på NM och låtit dom köra 

distansen ihop. Då kanske Sverige hade fått ett guld? 

Svenska Juniorcupen är en serie av tävlingar under en hel säsong som sammanställs efter sista 

tävlingen. Här hittar vi båda våra junior-kanotister på toppen. Eric slutar som vinnare av Juniorcupen 

och Jesper som tvåa! Undrar när Karlstads paddlarklubb hade den kombinationen sist? 

Ungdom 
Daniel Johansson har kört full tävlingssäsong under 2019. Bästa placering i enskild tävling blev 

Shorttrack under Maraton SM med 3e plats i SUC P04. Daniel blev 4a i totaltabellen i SUC klass P04. 

Han deltog i Svenska Kanotförbundets breddläger besättning i Katrineholm under våren och 

Mötesplats Mullsjö med besättnings- och K1-paddling under höstlovet. 

Vid säsongens regattor har Daniel tävlat i H16 K2 tillsammans med Hannes Wallerå från Örebro KF. 

De blev 3a på K2 500 m vid Tolvenregattan och 4a på K2 2500m vid Vårregattan. 

Onsdags/fortsättningsgruppen började säsongen på vattnet den första maj. 

Från årets kanotskola blev det en liten tillökning och som mest var vi 13 ungdomar och några föräldrar 

på vattnet. Fokus för de som paddlat tidigare i onsdagsgruppen - Karin, Truls, Lovisa, Albin och Nils, 

var SUC tävlingarna i Lidköping. Där visade Karlstads Paddlarklubb ett glatt och starkt gäng. Ett stort 

tack vill vi framföra till Ylva och Peter Johansson som ställde upp på ledarsidan. Då det gick bra för 

Karlstad gänget i Linköping, fick några en ”blodad tand” för tävlingar och deltog även i Lilla Edet. 

Inomhusträning började i oktober, där vi varannan vecka är i klubbens gym och varannan i 

Kroppkärrsskolan gymnastiksal. 

Året avslutades med utdelning av SUC medaljer och pepparkaksbygge.  
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Uthyrningsverksamhet 

Kanotuthyrning 
Uthyrningen startade i maj. Under perioden maj och juni var det låg beläggning av uthyrning vilket 

gjorde att prognosen såg ut att bli en dålig uthyrningssommar. Men sen under juli och augusti så blev 

det ett uppsving som väl kompenserade det dåliga resultatet under maj och juni. Vi hamnar slutligen 

på ett resultat på över 50 tkr. Vi kan konstatera att vår uthyrningsverksamhet lockar både närboende 

likväl som turister från bland annat Sverige, Norge, Tyskland, Holland och Frankrike. 

Marknadsföringen har mestadels skett på Facebook, men under sensommaren så prövade vi att 

annonsera via Google. Klubben startade också upp en sida på Tripadvisor som marknadsföringskanal.  

Våra feriearbetare har bemött våra besökare på ett trevligt och professionellt sätt. 

Vår förhoppning är att sommaren 2020 blir bättre, men det förutsätter att vi kan börja ha öppet redan i 

maj, med personal på plats under helger hela sommaren. 

 

Drakbåtar 
Drakbåtarna har under sommaren använts av Naturskolan som är en del av Karlstads Kommun skolor. 

De har också förekommit att de har använts av klubbens medlemmar, kanotskolan, och andra jippon. 

Karlstads Kommun kultur & fritidsförvaltningen de hade ett uppskattat arrangemang. Bofors KK har 

under sommaren lånat två båtar. 

Fastighet 
Under sommarperioden, tionde juni till nionde augusti så har vi haft feriearbetare från Karlstads 

kommun hos oss. De har under dessa månader skött om huset och området där omkring på ett bra sätt. 

Totalt hade vi åtta ungdomar hos oss och de var uppdelade på tre perioder á tre veckor. 

Nytt klubbhus 
Bakgrund: 

Styrelsen i Karlstad paddlarklubb har under verksamhetsåret tagit arbetet vidare med att titta på nytt 

klubbhus. Arbetet startades redan under 2018 med två grupper som tittade på olika alternativ där en 

grupp analyserade valet att bygga nytt och en annan grupp tittade på alternativet att utveckla befintlig 

byggnad. Styrelsens rekommendation till årsmötet 2019 var att fortsätta arbetet med att ta fram en 

vision om ett nytt klubbhus som huvudlinje. Den linjen antogs av årsmötet. 

Uppdrag:  

Uppdraget gav styrelsen till en grupp som kom att bestå av: Johan Kullander, Per-Inge Bengtsson, 

Henrik Carlsson och Ulf Larsson. Uppdraget handlade om att ta fram en visionsbild av hur en 

nybyggnation skulle kunna utformas utifrån föreningens behov och stödja fortsatt utveckling och på så 

sätt ligga till grund för fortsatt process som innefattar säkring av finansiering och ökad 

detaljeringsgrad och övriga formella processer. 
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Styrelsen valde att anlita extern processledare i form av Klara Arkitektbyrå. Under hösten 2019 

genomfördes flera möten där visionen arbetades fram och tankar och idéer om verksamhetens art och 

lämplig byggnadskonstruktion togs fram. 

Resultat: 

Arbetsgruppen har tillsammans med den externa processledaren tagit fram ett visionsunderlag som 

beskriver möjlig väg för fortsatt utveckling av föreningens verksamhet med en ny byggnad som nav. 

Underlaget innehåller en idéskiss om ny byggnad, kostnadsuppskattning, planlösningsförslag samt en 

vision som knyter ihop arbetet. Underlaget i den form det nu utgör är en bas för fortsatt arbete utifrån 

föreningens önskemål. 

Vision:  

” Klubbhuset är en plats där möten mellan människor sker. Det centrala läget i staden och samtidigt 

natursköna läget vid Vänern skapar en rad förutsättningar som leder människor till platsen. Det kan 

vara pensionären i närområdet som söker sig ut för en fika vid Vänern i goda vänners lag. Det kan vara 

turisten som vill besöka Karlstads sista utpost innan Hammarö och Vänern tar vid. Det kan också vara 

den äventyrslystne och nyfikne personen som fått upp ögonen för paddling och vill prova något nytt. 

Här är platsen där jubilaren kan anordna sin födelsedagsfest. 

Klubbhuset utgör hemvist för paddelutövare på såväl absolut toppnivå som för nöjes- och 

motionspaddlare. Med ett nytt, modernt och funktionsanpassat klubbhus ökar intresset för paddling 

inom Karlstadsregionen och med större möjligheter väntas också medlemsantalet att öka. Genom 

förändrade förutsättningar möjliggörs också mer elitsatsningar. Det är i klubbhuset där vägen till ens 

drömmars mål tar sin början. 

Till klubbhuset välkomnas alla oavsett förutsättningar eller bakgrund för att på ett eller annat sätt vara 

en del av Karlstads Paddlarklubb. ”  

Vidare arbete och fortsatt process: 

Styrelsen har nu fullgjort det uppdrag runt förprospektering av nytt klubbhus som förelegat och nu 

behöver årsmötet ta ställning till om processen ska fortsätta till nästa nivå som innebär säkring av 

finansiering och en mer formaliserad detaljeringsprocess om föreningen bestämmer sig för att gå 

vidare i projekteringsprocessen.  
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Underskrifter Styrelsen 2019 
 

____________________________________ 

Pernilla Larsson 

Ordförande 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Per-Inge Bengtsson   Ulf Larsson 

Vice Ordförande   Sekreterare 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Jan Fjellman    Henrik Carlsson 

Kassör    Ledamot 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Johan Kullander   Leonardo Martucci 

Ledamot    Ledamot 

 

 

____________________________________ 

Mairon Fjellman 

Suppleant 

 

 

 


