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Styrelsens sammansättning under året. 
Ordförande   Per-Inge Bengtsson 

V. Ordförande   Mattias Boström 

Sekreterare   Mairon Fjellman 

Kassör   Ulf Larsson 

Ledamöter   Henrik Carlsson 

   Leonardo Martucci 

   Kristina Brandelius 

Suppleant   Karin Olsson 

Verksamhetsansvariga. 
Arbetsgrupp för att undersöka de  Jan Fjellman, Hendrik Hasewinkel, Lars Westman 

ekonomiska förutsättningar till nytt 

klubbhus 

Kanotuthyrning  - 

Familje och medlemspaddling Pernilla Larsson 

Kanotskola och fortsättningspaddling Mairon Fjellman  

Lär dig paddla som vuxen  Kristina Hedfors 

Ungdom/junior  Henrik Carlsson 

Materielgrupp   Peter Paulsson, Mattias Boström 
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Ordförande har ordet. 
Mitt första år som ordförande är till ända och även detta år har präglats av pandemin. Det är dock 

roligt att vi kunnat återgå till ett mer normalt läge, med full fart på verksamheten under den gångna 

kanotsäsongen, med allt från kanotskolor i olika åldrar till motionspaddling av såväl unga som gamla. 

Tävlingsverksamheten kom i gång igen med stora framgångar på årets Svenska Mästerskap. Vårt 

ungdomsgäng, med bra föräldrarstöd, har gjort fina prestationer på bl.a. Svenska UngdomsCupen. 

En engagerad styrelse har jobbat på väl med det arbete som krävs för att driva och utveckla en ideell 

förening. Vi har under året gått från digitala möten till alltmer fysiska möten, vilket är trevligt.      

Fastigheten genomgick en renovering på östsidan av huset, med ny panel, vilket kommer fortsätta 

under vårkanten. 

Stort tack till alla som hjälpt till och stöttat föreningen under gångna året. Jag ser fram emot en bra 

kanotsäsong för alla med hopp om att den oroande utvecklingen i världen, på grund av den mänskliga 

dårskapen, inte inskränker utövandet. 

 

/Per-Inge 

 

Egna arrangemang. 

 

Kanotskola. 
I år påbörjade vi kanotskolan som vanligt veckan efter midsommar. Nytt för i år var att första av tre 

veckor var till för de ungdomar som gått kanotskolan tidigare år. Det blev dock endast en 

förmiddagskurs kurs med 10 deltagare i stället för som planerat för- och eftermiddagslurs á 10 

ungdomar. 

Därefter körde vi två veckor som vanligt med en för- och eftermiddagskurser.   

Åldersindelningen var som tidigare 9–12 år och 13–15 år. Nytt för i år var att vi körde tre grupper med 

9–12 åringar och en grupp med 13–15, då vi noterat att intresset för kanotsporten är större bland de 

yngre. Resultatet var glädjande och som en av klubbens kortsiktiga mål, säga att då vi fortsatte med 

fortsättningsgruppen hade vi i år 12 ungdomar, i stället som tidigare 6–8.  

Ett tack även i år till Karlstads Kommun som subventionerade en av veckorna. Ett ännu större tack till 

vår huvudledare Johanna Piscator med hjälpledare Fille Larsson, Karin Boström och Truls Millard 

som planerade och utförde årets kanotskola under sommarens alla olika restriktioner samt väderslag på 

ett supersätt! Ett stort tack även till Daniel Johansson som ställde upp då han fanns tillgänglig i 

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

Lär dig paddla som vuxen, är ett bra arrangemang där klubben kan agera ambassadör för tjusningen i 

att paddla. Till skillnad från tidigare år så förlades varje kurs till en heldag. Klubben arrangerade totalt 

fyra kurser, fördelade på tre i juni och en 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.  

Medlemspaddling 
Medlemspaddling har genomförts varannan vecka mellan maj och september. Vid dessa tillfällen har 

vi varit mellan fyra och elva deltagare. Vid ett tillfälle paddlade vi upp till klarälvscafét i 

Skoghallsådran tillsammans, där stannade vi till och fikade. Andra turer har varit allt från 

Jakobsbergsbron och tillbaka och Skärgårdsmuseet på Hammarö. 

Ett av våra mål var att utöka våra gemensamma paddelaktiviteter för klubbens medlemmar. Vår del i 

detta var att utöka till två ggr per månad, och även bjuda in till aktiviteter så som fikastopp och 

grillning. 

 

Tävlingssäsongen 2020. 
Mästerskap och Världscup utförda av våra juniorer och seniorer 

NM 

Eric Hedin och Jesper Johansson tävlade i U21 klassen för Sverige 

Lars Ivarsen tävlade i H18 för Norge (svensk kanotmamma och norsk kanotpappa) 

Sprint SM  

Kördes förts vecka i juli och då i Örkeljunga där Harald Ivarsen, Eric Hedin, Jesper Johansson, Daniel 

Johansson, Lars Ivarsen, henrik Carlsson och Karin Boström deltog 

Där guld medaljen gick till Lars på K1 200m för juniorer, till Lars & Daniel i K2 1000m juniorer 

Silver till Eric & Jesper i K2 200m som första års seniorer 

och brons till Harald i K1 200m, Eric K1 1000m seniorer och Eric & Jesper K2 1000m seniorer 

ett stort grattis till klubbens seniorer, gammal som ny! 

KPK deltog även med K4 på SM för första gången sedan 2015. KPK körde H22 K4 200m, 500m och 

1000m med bara ett fåtal träningspass tillsammans tog de sig till A-final på båda distanserna och det 

blev 2 st 7e platser. I besättningen fanns Eric och Jesper som tävlade i sin ordinarie klass samt Daniel 

som tävlar i H18 och Henrik som tävlar i H45. 



 

Sida 6 av 8 
Karlstads Paddlarklubb 0703 46 28 86  Organisationsnummer: 873200–6096

 info@karlstadspaddlarklubb.se 

  www.karlstadspaddlarklubb.se 

Världscup Sprint 

Moa Wikberg körde kombinerad världscup och OS-kval K1 200m i Ungern och Ryssland men 

placeringarna räckte inte till en OS-plats. 

Världscup Maraton 

Eric Hedin körde Maraton Världscup i Paris 

U23 VM Sprint 

Eric Hedin deltog i K2 1000m och K4 500 m 

VM Sprint deltagande Senior 

Harald Ivarsen K1 200m 

Maraton VM U23 och Senior 

Eric Hedin körde K1 U23 och K2 Senior. 

 

Ett extra stort grattis till Daniel Johansson fick Värmlands Idrottsförbunds Stipendium på 15000 kr  

för sina prestationer under 2020 

  

Ungdom 
En av våra mål 2021 var att börja kanotsäsongen tidigt och sluta sent för att kunna paddla så mycket 

som möjligt. Ungdomarna började paddla i mitten på april och då i samband med Håll Sverige rent - 

Städa Sverige. Planen var att paddla först i vår vik därefter upp mot Mariebergsviken, efter två timmar 

i vår vik var både kanoterna och följebåt fulla med diverse skräp.  

Våren fortsatte med ett lokalt helgläger anordnat av klubbens föräldrar och ledare. Avslutningsvis 

dansade vi Jerusalema Dance Challenge (finns att se både på Instagram och FB) Vi fick i är även 

möjligheten att förverkliga tankarna vi haft om att utföra kamraträddning inomhus, innan säsongstart 

och detta kunde vi göra då vi fick låna poolen på Scandic Klarälven i början på Maj 

Några av våra andra målsättningar var att behålla antalet ledarledda kanot/träningspass på 3 g/vecka 

under paddlingssäsong och 2 ledarledda träningspass vid inomhussäsong, vilket vi lyckats med tack 

vare hjälp av Mattias Boström och Nils-Erik Jonsson. Vi jobbar fortfarande med att kunna ordna 

”kanotmentorer” som vi tror både våra ungdomar och gamla kanotister skulle kunna ha glädje och 

nyttja av. 

Ungdomarna har under året paddlat både kort och längre sträckor samt haft ett flertal träningspass i 

besättningspaddling 

 

Som tidigare tävlingsår år hade ungdomsgruppen planerat att börja året med Götakanal men även i år 

blev detta inställt. De deltog i i Lidköpings SUC tävlingar och besättningsregattan i Katrineholm. Vi 

hade ett glatt och tävlingsinriktat gäng. Åter vill jag, Mairon, framföra ett stort tack till alla som ställer 

upp för våra ungdomar i klubben! 

 

När hösten blev kallare på vattnet, lyckade vi i år boka inomhusträning i Orrholmsskolan, vi samlade 

vid klubben och sprang därifrån som en liten uppvärmning. Tyvärr blev vi färre och färre då andra 
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aktiviteter inföll vid samma träningstillfällen, vilken resulterade att ungdomsgruppen blev färre och vi 

började träna i klubbens egna gym. 

 

Under hösten träffade vi utöver våra träningstillfällen, passade på att skapade pumpor, spöken, 

spindelkakor och året avslutades med utdelning av SUC medaljen och pepparkaksbygge. 

 

Under året så avled Sigvard Johansson, mångårig medlem i klubben med många fina meriter. Hans 

efterlevande önskade att sörjande skänkte en slant till klubbens ungdomsverksamhet, i stället för att 

skicka en blomma till begravningen. Sammanlagt mottog vi 3200 kronor till ungdomsverksamheten 

som kommer att användas under 2022. 

 

 

Uthyrningsverksamhet 
Det nya bokningssystemet för uthyrning blev försenat och det medförde att vi fick upprätta en manuell 

rutin för bokning av vår uthyrningsflotta. Först i slutet av juni så kom det nya systemet i gång. 

FareHarbor heter det nya systemet som är ett professionellt bokningssystem. Vilket vi kunde se från 

dag ett. Systemet möjliggör att de som hyr kanot hos oss, själva kan boka om och boka av uthyrningar. 

De kan i realtid se hur många enheter som man kan hyra, vilket gör att bokningsupplevelsen blir 

positiv. 

Under säsongen så har klubbens medlemmar ställt upp på helgerna för att ta emot besökare och hjälpa 

dem ut med kajaker och canadensare. Styrelsen är mycket tacksam för det engagemang som klubbens 

medlemmar har ställt upp med. Stort tack! 

Vidare så har vi under året beslutat att livscykelhantera våra uthyrningskajaker så att vi löpande byter 

ut uthyrningskajakerna så att vi håller flottan fräsch. Vi tror att om vi kan erbjuda fräscha 

uthyrningskanoter så kommer fler att vända sig till oss för att hyra kajak och canadensare. 

Drakbåtsuthyrning är något som vi ser skulle kunna utvecklas. Under året så har vi haft några 

uthyrningar till skolor och föreningar. Även företag har besökt oss för att paddla drakbåt. 

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 nio ungdomar hos oss och de var uppdelade på tre perioder á tre veckor. 
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Underskrifter Styrelsen 2021 
 

____________________________________ 

Per-Inge Bengtsson 

Ordförande 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Mattias Boström   Mairon Fjellman 

Vice Ordförande   Sekreterare 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Ulf Larsson    Henrik Carlsson 

Kassör    Ledamot 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Leonardo Martucci   Kristina Brandelius 

Ledamot    Ledamot 

 

 

____________________________________ 

Karin Olsson 

Suppleant 

 

 

 


