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Kanotklubben Strömstararna 

Verksamhetsberättelse för kalenderåret 2017 
 
 
Styrelsens sammansättning 2017 
Ordförande: Lars Argelius 
Vice Ordförande: Marcus Schaefer 
Kassör: Marcus Schaefer 
Ledamöter: 
Rudi Steffensen 
Alice Sollazzo 
Pär Egnell 
Ruben Trossmark 
 
Adjungerade: 
Kristofer Eklund – klubbutrustning 
Björn Almqvist – Kontakt SISU SKF IdrottOnline 
 
Styrelsen har haft fyra protokollförda möten. Styrelsen har fördelat ansvaret för de huvudsakliga 
verksamhetsområdena men för att få verksamheten att flyta på arbetar vi vid behov inom olika 
ansvarsområden och är beroende av stöd från klubben medlemmar. Styrelsen vill passa på att 
tacka alla medlemmar som har hjälpt till och fått klubben att utvecklas under 2017 
 
Ekonomi  
Ansvarig i styrelsen: Marcus Schaefer 
 
KKSS gjorde 2017 en förlust på 993 kronor. Vid årsskiftet hade klubben 131 medlemmar och 61 
st uthyrda kanotplatser. 
 
Kursverksamhet 
Ansvarig i styrelsen: Gemensamt 
	
Under	2017	genomfördes	tre	eskimåsvängskurser	med	totalt	21	deltagare.	Tre	
grundkurser	15	deltagare	och	en	prova-på	paddling	med	3	deltagare.	En	Facebook-grupp	
för	KKSS	instruktörer	har	startats	för	att	underlätta	erfarenhetsutbyte	och	kommunikation.		
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Utbildning 
Ansvarig i styrelsen: Björn Almqvist  
 
Vi har sökt och fått bidrag från SISU och Idrottslyftet för att utbilda och fortbilda aktiva 
medlemmar och ledare i SKFs nya utbildningsstruktur Paddelpasset. Även deltagit i en konferens 
tema Kanotslalom utvecklingsstrategi. Totalt har 10st ledare utbildats på olika kurser. Syftet har 
varit att implementera Paddelpasset på klubbnivå.  
 
Klubbturer 
Ansvarig i styrelsen: Styrelsen gemensamt 

 
Under 2017 arrangerades turer av klubbens medlemmar.   
 
Egna klubbturer 

● Valborg – Björbo 
● Kristi Himmelfärd - Björbo  
● Finland Kymmene älv  
● Höstlek Ljusdal 
● Ungdomsläger i Åmsele (dit även gamla starar är välkomna) 
● Luciapaddlingen 

 
Övriga turer 
● Creeking – Korsika, Frankrike, Italien, Nepal  
● Norrlandsturen 

 
Klubbmedlemmar har även varit aktiva med ett stort antal turer utanför klubbens regi. De 
rapporteras oftast på klubbens Facebooksida. 
 
 
Klubbhuset 
Ansvarig i styrelsen: Pär Egnell 
 
Under året har klubbhuset förutom sedvanlig aktivitet som möten, kurser och paddling, använts 
av medlemmar för grillning och fester. Vid ett antal tillfällen har klubbrum och bastu hyrts ut till 
utomstående, vilket har gett extra inkomster till klubben. Klubbens brygga har hyrts ut till ÅF 
Offshore race i juni för jolleseglingsaktiviteter.  
 
 
 
Tävling 
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Ansvarig i styrelsen: Lars Argelius och Ruben Trossmark 
Klubbens slalompaddlare har tävlat flitigt under året och gjort bra ifrån sig: 
 
Klubbmästerskap 2017: 
Vinnare Mårten Hellberg 
Sverigecup: 
Herrar 18 K1: Axel Karlsson Brons 
Herrar 40-60 K1: Robert Karlsson Silver 
Herrar 60+ K1: Sixten Björklund Guld, Göran Glivberg Silver, Ingemar Larsson Brons 
SM: 
K1 Herrar 18: Axel Karlsson Brons 
K1 Herrar 60: Sixten Björklund Guld 
K1 Herrar 60: Göran Glivberg Silver 
 
Göran, Ingemar och Sixten deltog på kanotslalomtävlingarna på World Master Games i Nya 
Zeeland i april 2017 där 28 000 atleter tävlade i 80 olika sporter. Kanotslalom kördes i två 
tävlingar på två lika banor på den fina nya konstgjorda forsanläggningen i Auckland. Göran 
tävlade i H75 (herrar 75-80 år), Ingemar i H65 (herrar 65-70 år) och Sixten i H60 (herrar 60-65 
år). I första tävlingen där det bästa av två åk räknades tog Göran guldmedalj i sin klass och 
Sixten tog en silvermedalj. Ingemar kom på 4:e plats i sin klass. I den andra tävlingen som 
kördes i den svårare banan deltog endast Sixten. Han kom där på 6:e plats efter en eskimåsväng 
och två missade portar i finalen. I semifinalen var dock Sixten snabbast i sin klass. I lagtävlingen 
kom Göran, Ingemar och Sixten på 4:e plats i H60-klassen. 
 
Träningsverksamhet inomhus 
Ansvarig i styrelsen: Rudi Steffensen Alice Sollazzo 
Klubben har träning på Eriksdalsbadet varannan onsdag från oktober till slutet av mars. Nyhet 
för 2017 har varit fördubblat hyra av Eriksdalsbadet. 

Fördubbling av badets hyra samt minskat intresset bland medlemmarna för inomhusträning har 
väckt stora frågor och diskussioner. Klubben har tagit flera åtgärder för att öka intresset för 
inomhusträning.  
 

Klubben har genomfört:  

• tematräningar,  
• fokuserade träningar för klubbens medlemmar. En för freestyle focus 

dubbelpump/cartwheel,   
• annonsering till andra klubbar 
• Skapat facebook event  
• första försöket att starta en slalomkurs för juniorer.  

 
Under höstterminen har den stora engagemang från klubbmedlemmar dragit betydligt mer folk 
till badet.  
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Samarbetet med BKK har fortsatt, vilket har inneburit att medlemmar i båda klubbarna har 
tillträde till varandras bassängtider.  Icke medlemmar och medlemmar i andra kajak klubbar är 
också välkomna. På grund av kraftigt höjda priser för badtider så har klubben tvingats ta ut en 
avgift på 100 sek för alla som vill paddla på klubbens tider. Dock kan KKSS medlemmar köpa 
årskort för KKSS träningstider till reducerat pris. Ungdomarna kan träna på både BKK och 
KKSS träningstider. De betalar ingen badavgift. Då det gäller transport av kajaker till och från 
badet har vi samarbetat med BKK och vi kör "varannan" vända. Pga den dubbla badavgiften 
understiger intäkterna från badavgifter kostnaderna för hyra av badet och transporter.  
 
För att minska problemet med stölder har Eriksdalsbadet infört ett passersystem för att komma in 
i omklädningsrummen. Detta innebär att vi behöver lämna in en lista med namn och efternamn 
på de personer som kommer att träna i bassängen innan vi kan beställa personliga kort. Vi kan 
sen dela ut ett personligt kort till var och en på träningen. Även vår nyckel till stora dörrarna som 
vi använder för att ta in kajaker har tagits bort vilket medför en del besvär. Efter varje träning ska 
ansvarig klubb se till att linorna mellan banorna placeras så att de passar för de som ska träna 
efteråt.  
 
 
Träningsverksamhet utomhus 
Ansvarig i styrelsen: Rudi Steffensen  
 
Vi har genomfört klubbträning i Norrström på tisdagskvällar från början av maj till början av 
oktober. Under resterande tid har paddlingar gjorts på söndagar. 
 
En torr sommar med mycket stängd lucka följdes av en ovanligt blöt höst/vinter, då 
avtappningen varit mycket hög med stundtals vårflodsliknande paddling. Ibland har dock 
Saltsjön varit väldigt hög, vilket gjort att paddlingen då varit väldigt snäll.  
	
 
Hemsida 
Ansvarig i styrelsen: Pär Egnell 
Klubbens Facebook-sida är numera den främsta kanalen för nyheter, bilder och filmer från 
hemmapaddlingar, klubbturer och tävlingar.  
 
Hemsidan svarar för basfakta om klubben, väder och vattenståndsuppgifter samt information om 
kursutbud, anmälningsformulär och anmälningsregler.  
 
 
Ungdomsverksamhet 
Ansvarig i styrelsen: Ruben Trossmark  
Klubbens ungdomsgrupp under ledning av Mårten Hellberg har tränat regelbundet under året. 
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Gruppen har bestått av ca 5 st deltagare i åldrarna 10-18 år och har tränat 1-2 gånger per vecka 
både utomhus och inomhus.  
Klubbens ungdomar har även deltagit på ett flertal kanotslalomtävlingar under året med goda 
resultat, se medaljer ovan under rubriken Resultat. 
 
 
Klubbutrustning 
Adjungerad i styrelsen: Kristofer Eklund 
 
Under året har mindre kompletterande inköp gjorts av reservdelar mm. Inga större inköp har 
gjorts bl.a pga att klubbutrustningen i nuläget är relativt komplett.  
 
Utrustningen har används flitigt i klubbens kursverksamhet och även till uthyrning till 
medlemmar. Som vanligt är slitaget ganska hårt varför det är mycket viktigt att trasig utrustning 
alltid anmäls. Det sker ibland men ibland glöms det bort. 
 
En städdag organiserades på våren och då gicks klubbutrustningen igenom och förrådet 
organiserades och städades. Utöver det har skett mer översiktliga kontroller vid ett par tillfällen. 
Då har det visat sig att utrustning ibland har saknats inför kurser. Det är därför viktigt att 
utrustning återlämnas i god tid inför kurser. 
 
Styrlesen förutser ett ökat behov att ersätta trasigt material de närmsta två-tre styrelseperioderna. 
Bland annat planeras inköp av varmare vinterpaddlingsvåtdräkter i dammodell. 
 


