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Styrelsen har haft tio protokollförda möten. 

Kursverksamhet 
Ansvarig i styrelsen: Mikko Iskanius

Många medlemmar har ställt upp som ledare, och det har bidragit till att vi kunnat 
hålla många kurser. Vi har 2011 genomfört tre nybörjarkurser – två i Björbo/Dala-
Floda och en i Ljusdal - med totalt 22 deltagare. Nya medlemmar har kommit in via 
kurserna, och många har fortsatt att paddla.

Under året har vi haft 6 eskimåsvängs-kurser (3 på våren, 1 på sommaren och 2 på 
hösten) om två tillfällen med sammanlagt 31 st deltagare. 

Prova-på-paddling i Norrström har genomförts vid 3 tillfällen, två på våren och ett på 
hösten.

Kursutskottet har fortsatt sitt arbete med kursplanen mm, och i juni ordnades ett möte 
om säsongens kursupplägg. 

Utbildning

Under året har 10 strömstarar gått en kurs för licensierad forsinstruktör (SKF). 
Kursen – som hållits i Ljusdal - är en förberedande kurs inför examinationen. 6 av de 
som gick den förberedande kursen examinerades i oktober, och samtliga klarade sig 
galant.

I augusti ordnades en KRT-kurs för klubbens instruktörer. Tyvärr blev det en del 
avhopp men 3 ledare genomförde utbildningen en helg i Dala-Floda.



En HLR-kurs för genomfördes i maj i samarbete med SISU.

En kurs i vattenlivräddning hölls i oktober i Eriksdalsbadet - som en del i badets 
skärpta säkerhetsrutiner - 15 strömstarar deltog.

Klubben har under året beviljats 17.000 kr från Idrottslyftet, varav 7.000 har varit 
öronmärkt till utbildning av våra ledare. 

Klubbturer 
Ansvarig i styrelsen: Karolina Ehrlén

 Nytt för i år var att fem klubbturer genomfördes med en ansvarig från styrelsen som 
”reseledare” i syfte att få en bättre organisation på boende, samåkande, matinköp 
mm. En ny destination provades i oktober då 11 starar åkte österut och hälsade på 
klubben Koohina i sydöstra Finland för fin höstpaddling på Kymmene älv. 

• Valborgspaddling i Björbo/Dala-Floda
• Ljusnanfestivalen i Ljusdal
• Norrlandsturen, Trollforssarna i Piteälven
• Höstlek i Ljusdal
• Höstpaddling i Kymmene älv, Finland

Klubbaktiviteter
Ansvarig i styrelsen: Karolina Ehrlén

Vi har haft två städ- och reparationsdagar; en under våren, och en i november. Fokus 
har legat på att reparera och inventera klubbutrustning. Ett stort antal engagerade 
medlemmar deltog, och tillfällena avslutade med grillning på klubbens 
nyinförskaffade gasolgrill. 

Den traditionsenliga luciapaddlingen i Norrström hölls på plattvatten, men lockade 
trots det ca 15 deltagare i egenhändigt tillverkade luciakostymer.

Klubbmedlemmen Henrik Balkander som basar för Midnattsloppet tog hjälp av hela 
18 KKSS:are, som genom sin medverkan som funktionärer drog in en ansenlig 
summa pengar till klubbkassan.

Klubbhuset 
Ansvarig i styrelsen: Lotta Öhgren

En ordentlig utstädning av klubbrummet genomfördes i samband med städdagen 
under hösten, och en upprustning av inredning och utrustning har påbörjats. 

Under året har dessutom hyreskontraktet omförhandlats så att i stort sett allt 
underhåll blir fastighetsägarens ansvar. I samband med detta har en arbetsgrupp 
bildats för att förhandla om kommande underhållsplan från SFV.



Klubbhuset samt utrustning har vid några tillfällen hyrts ut till Paddling Stockholm.
Bastun har försetts med ett aggregatskydd. Hyrförrådet har kompletterats med krokar 
för våtskor.

För att kunna ta emot fler nya medlemskajaker har hyresgästen till det mindre 
kallförrådet sagts upp, och förrådet är nu disponibelt för klubben fr.o.m april 2012.

Tävlingar

I traditionella Kvarncrossen i Uppsala tog Linda Megner hem segern, medan Zindy 
Johansson kammade hem bronspengen. Herrklassen hade över 30 deltagare och 
bäste strömstare blev Wayne Pretty som hamnade precis utanför pallen.

I juni gick freestyle-VM i Plattling i Tyskland. Hela världseliten deltog och bland 
Sveriges 5 deltagare märktes David Sandberg från KKSS. 

SM gick i år i Dala-Floda och var uppdelat på en helg med slalom och störtlopp och 
en helg med freestyle och kajakcross. Damerna från KKSS gjorde bra ifrån sig i 
kajakcrossen och tog hem en andra och en fjärdeplats genom Zindy Johansson och 
Linda Megner.

Den 18:e september gick ”Streamstars X-games” av stapeln i Norrström. Nytt för i år 
var att förutom kajakcrosstävlingen genomfördes tävlingar i slalom; dessa ingick 
dessutom i Sveriecupen. Segrare i herrklassen blev Tommy Mörtberg från Kuiva 
gränspaddlare, bäste Strömstare belv John Westling på en tredjeplats. I damklassen 
deltog mest strömstarar, och Linda Megner tog hem guldet. Totalt deltog 18 herrar 
och 6 damer i kajakcrossen. 
I Slalomen deltog totalt ca 40 paddlare i ungdomsklasser, seniorer och lagtävling. 
Vann herrklassen gjorde Isak Öhrström från Falu KK, bäste strömstare blev Patrik 
Spathon på en fjärdeplats. I lagtävlingen H22 kom KKSS få en andraplats av fyra 
deltagande lag. 
Tävlingarna genomfördes tack vare en stor arbetsinsats av tävlingsledning och 
funktionärer och domare.

I slutet av september deltog 5 ungdomar från KKSS i säsongens sista sverigecup i 
slalom, arrangerat av Falu KK. Bl.a noterades en andraplacering i K1, och en 
förstaplats i C2 damer.

Träningsverksamhet inomhus
Ansvarig i styrelsen: Håkan Mattson

Klubben har träning på Eriksdalsbadet varannan onsdag från oktober till slutet av 
april. Även icke medlemmar är välkomna, då mot en lite högre avgift. Samarbetet 
med BKK har fortsatt, vilket har inneburit att medlemmar i de båda klubbarna har fått 
tillträde till varandras bassängtider mot en reducerad avgift. 

Även i år ordnade klubben ett sportlovsevenemang för barn och ungdomar i 
Eriksdalsbadet tillsammans med BKK.



Träningsverksamhet utomhus 
Ansvarig i styrelsen: Kristofer Eklund

Vi har genomfört en regelbunden klubbträning i Norrström/Strömmen på 
tisdagskvällar från början av maj till slutet av september, med en ansvarig på plats 
varje gång. Från oktober till slutet av november har vi bytt dag till söndagar mitt på 
dagen pga ljusförhållanden. 

Klubbträningarna har generellt varit mycket välbesökta under de varmare månaderna 
juni och augusti, men även under hösten har en trogen skara på ca 10-15 personer 
paddlat varje vecka. Som mest deltog hela 30 personer på en träning i slutet av 
augusti. 

En freestyleklinik på plattvattnet lockade i slutet av maj 10 deltagare. 

Hemsida
Ansvarig i styrelsen: Mattias Strömberg

Hemsidan har uppdaterats och utvecklats kontinuerligt under året. Hemsidan är 
fortsatt klubbens främsta kanal för extern kommunikation, medan vår Facebooksida 
har utnyttjats mer för kommunikation av mer informell karaktär.

Information PR och events
Ansvarig i styrelsen: Björn Almqvist

Vi har annonserat om klubbens kursverksamhet i SSIFs verksamhetskatalog och 
hemsida. Klubben hade öppet hus under Skeppsholmsdagen och det var många 
som kom förbi och tittade på kanoter och utrustning. 

En arbetsgrupp för sponsorfrågor har bildats. Klubben har ingått ett avtal med Smart-
Box och finns med i deras katalog över äventyrsaktiviteter i Stockholm.

Ett reportage om klubben publicerades i juninumret Situation Stockholm som kom 
förbi på en tisdagspaddling i maj. I augusti fick vi besök av Sjöräddningsssällskapets 
tidning Trossen.

Ungdomsverksamhet
Ansvarig i styrelsen: Mårten Hellberg

Klubbens ungdomsgrupp under ledning av Mårten Hellberg. Linda falk och Louise 
Lilliestråle har fortsatt och fått tillskott på deltagare. Gruppen har bestått av ca 10 
deltagare i åldrarna 9-14 år och har tränat regelbundet både utomhus och inomhus. 

Utöver den ordinarie träningen har ett antal träningshelger i Nyköping genomförts. I 
juli åkte gruppen dessutom på ett veckolångt ett träningsläger i Åmsele.



Klubben sökte även i år medel från Idrottslyftet och vi blev beviljade stöd för 
utrustning till ungdomsgruppen med totalt 10.000 kr.

Idrottslyftets skolsatsning
Ansvariga i styrelsen: Mårten Hellberg & Björn Almqvist

Som ett led i arbetet att göra forspaddling tillgängligt för fler har klubben gått med i 
Stockholms Idrottsförbunds nätverk för skolor i Stockholm. Nätverkets syfte är att ge 
ungdomar 11-18 år möjligheter att prova på olika aktiviteter och idrotter som de 
kanske annars inte kommer i kontakt med. I maj genomförde vi en prova- på 
paddling med en högstadieskola från Södermalm. 

Klubbutrustning och uthyrning
Ansvarig i styrelsen: Kristofer Eklund

Klubbens kajaker, paddlar och utrustning har inventerats och reparerats under städ- 
och reparationsdagarna. En ny Wave Sport Diesel har köpts in från Näsviken Kajak 
och Fritid. Vi har kompletterat vår klubbutrustning med med nylonkapell, flytelement 
och juniorpaddlar. 

Under hösten hade klubben två demokajaker och ett urval paddlar på lån från 
Näsviken Kajak och fritid. 

Bryggprojektet
Ansvarig i styrelsen: Björn Almqvist

Våren 2011 sökte KKSS medel från Riksidrottsförbundets anläggningssatsning till en 
brygga. I samarbete med Stockholms Idrottsförbund och Idrottsförvaltningen 
Stockholms Stad, skapades projektet "En kanotbrygga till Kanotklubben 
strömstararna". Målet med projektet är att anlägga en brygga för att underlätta för 
ungdomar, kursdeltagare och nybörjare att komma i och ur vattnet. Platsen för 
bryggan är planerad något öster om klubbhuset mot Kastellholmen. Några 
frågetecken angående finansieringen återstår men ambitionen är att få bryggan på 
plats till våren 2012. 

Övrigt

• KKSS har medverkat i föreningen Stockholms Sjögård, en sammanslutning av 
verksamheter på Skepps- och Kastellholmen.

• Grevens vals i Nyköping fick pris på forsgalan för bästa forstillskott 2011


