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Kanotklubben Strömstararna 
Verksamhetsberättelse för kalenderåret 2020 

 
 
Styrelsens sammansättning 2020 
 
Ordförande: Pär Egnell  
 
Ledamöter: 
Marcus Schaefer 
Tanja Holm 
Alice Sollazzo 
Ute Cappel 
 
 
Adjungerade: 
Kristofer Eklund – klubbutrustning 
Björn Almqvist - Kassör 
 
Styrelsen har haft sju protokollförda möten. På grund av pandemisituationen har de till stor del 
genomförts digitalt via Zoom.  
 
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 2020. 
 
 
Ekonomi 
Ansvarig kassör: Björn Almqvist 
 
KKSS	gjorde	2020	en	vinst	på	45592	kronor.	Till	följd	av	Covid-19	läget	fick	föreningen	
kraftigt	minskade	utgifter	i	form	av	hyresnedsättningar	för	klubbhuset	och	lägre	utgifter	
för	Eriksdalsbadet.	Detta	räknas	som	extraordinära	omständigheter	som	inte	beräknas	
upprepas	2021.	
	
Dessutom	ska	en	del	av	intäkterna	från	2020	är	från	inbetalningarna	från	rollkurser	som	
inte	kunde	genomföras.	Om inte kurserna kan genomföras under 2021 kommer kursavgifterna 
att betalas tillbaka, vilket kommer belasta resultatet 2021.	
	
Vid	årsskiftet	hade	klubben	90st	medlemmar	och	48st	uthyrda	kanotplatser.	
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Kursverksamhet 
Ansvarig i styrelsen: Ute Cappel	
	
Kursverksamhet 
Under 2020 har vi haft: 2st rollkurser (16 personer), 2 st grundkurser (8 personer).  

 
Tabell 1: KKSS-arrangerade kurser under 2020 
 
Rollkurser: En kurs kunde genomföras i januari 2020 med många deltagare (10 stycken). 
Kursen bestod av 2 tillfälle på 50min i vatten (på grund av skärpta krav i badet på att alla linor 
skall vara dragna senast kl 22.00).  
 
Kursdeltagarna verkade nöjda, men tyckte att det hade varit bättre med tre tillfällen. En rollkurs 
hölls också i mars men andra tillfället behövdes ställas in pga Covid-19-situationen i Stockholm.  
 
Deltagare har erbjudits att gå om kursen, vilket 5 av dem ville göra. Tyvärr kunde dock den 
planerade kursen under hösten inte genomföras pga nedstängning av Eriksdalsbadet. Innan denna 
nedstängning var det stort intresse för våra rollkurser med fullbokade kurser för nästan hela 
inomhus-säsongen 2020/2021. Detta har ledd till en kö-lista för rollkurserna. Att genomföra 
rollkurser utomhus på sen-sommaren kan vara ett bra alternativ till kurserna i badet.  
 
Prova-på plattvatten: På grund av låga vattennivåer i Mälaren och Covid-19 pandemin har inte 
prova-på paddling i fors kunnat genomföras 4 år i rad.  
 
Grundkurser: Grundkurser genomfördes bara i augusti, då kursen i juni behövdes ställa in på 
grund av Covid-19. Antal deltagare begränsades till 6 per kursen för att säkerställa social 
distansering i palatset. 
 
Rookiekurs i Norrström: Rookiekursen var planerat för våren 2020, men kunde inte 
genomföras då luckan stängdes tidigt. 
 
Åre extreme – examination till Åre extrem som ger Paddelpass nivå grön fors inför tävlingen. 
Inga kurser annonserades eller genomfördes. 
 
 
	

Kurs Antal kurser 
2020

Antal 
deltagare 

2020
Pris per person Total (SEK)

Prova - på plattvatten 0 0 850:- 0
Grundkurs 2 8 2900:- 23200
Rookiekurs i Nordström 0 0 150:- 0
Rollkurs 2 16 1600:- 25600
Åre extreme 0 0 3100:- -
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En	Facebook-grupp	för	KKSS	instruktörer	som	skapades	för	att	underlätta	
erfarenhetsutbyte	och	kommunikation,	användes	ibland	men	mycket	av	organisation	av	
kurserna	skedde	inom	styrelsen. 
 
Utbildning 
Ansvarig i styrelsen: Pär Egnell 
 
Två medlemmar deltog i en kurs för mer erfarna paddlare för att lyfta dem till Paddelpass Svart 
och Examinator Röd Fors. 
 
I övrigt har även utbildningsansträngningen bromsats av Covid-19. 
 
Klubben har dock en hög nivå på aktiva instruktörers utbildning. 9st ledare har Forsinstruktör 1 
eller 2. Vi har ett bra samarbete med Kanotförbundets utbildningsansvariga. 
 
 
Klubbturer 
Ansvarig i styrelsen: Pär Egnell 

 
Covid-19-pandemin förändrade förutsättningarna drastiskt för klubbturerna, i och med kravet på 
social distansering.  
 
Årliga klubbturerna till Björbo under Valborg och Kristi Himmelfärd blev inställda på grund av 
reserestriktioner. Enbart rookieturen i Björbo kunde genomföras under 2020. 
 
Själva paddlingen bedömdes som säker, men boendet och därtill hörande aktiviteter gjorde det 
svårt att hålla avstånd. Det ledde till att antalet deltagare begränsades kraftigt. Detta är givetvis 
olyckligt, då klubbturerna sommartid är ett av de främsta medlen vi har att infoga nya 
medlemmar i klubbens sociala liv, och lyfta till högre paddlingsnivå. 
 
Som nämnts ovan gjorde restriktioner för social distansering gjorde att antalet platser i Palatset 
fick begränsas. Fast med denna begränsning observerad genomfördes ändå en stor mängd 
paddling i forsarna runt Björbo/Dala-Floda. 
 
Förutom ett flertal resor till Palatset och forsarna där omkring, deltog klubbens medlemmar i 
paddelresor till många olika destinationer, här i urval: 
 

● Höst- och vårlek, Ljusdal 
● Luciapaddlingen, Strömmen 
● Norrlandsturen, Pite Älv 
● Grevens vals, Nyköping 

 
För första gången på många år genomfördes inte klubbturen till Kymne Älv och paddelklubben 
där, detta på grund av covid-restriktioner. 



 
 

4 
 

 
Tisdagspaddlingar genomfördes i stort sett som vanligt, observerandes social distansering. 
 
 
Klubbhuset 
Ansvarig i styrelsen: Pär Egnell 
 
Pandemin har gjort att klubbaktiviteter i klubbhuset har minskat. 
 
Vid ett fåtal tillfällen har klubbrum och bastu hyrts ut till utomstående. 
 
Normalt anordnas två städdagar under paddelåret, en på hösten och en på våren. På grund av 
pandemin har dessa ställts in. Istället har begränsade insatser gjorts i främst omklädningsrummet 
som är det utrymme som används mest. Detta har dock lett till att det finns ett uppdämt 
städbehov som behöver åtgärdas så fort de pandemiska begränsningarna minskat. 
 
Under 2020 har bastuaggregatet bytts ut.  
 
2018 gjordes en inventering av båtar i medlemsförrådet. Det upptäcktes båtar där hyran ej 
betalts, och även under 2020 har vi arbetat med att få in pengar för kajakhyra. 
 
Under 2019 infördes ett generellt grillförbud på Skeppsholmen. Undantaget var elgrillar. Efter att 
ha korresponderat med Statens Fastighetsverk som administerar alla byggnader på 
Skeppsholmen, så visade det sig att man kunde söka eldtillstånd.  
 
Kraven är rimligt omfattande, men det skall för varje grillning finnas en utsedd brandvakt. 
Styrelsen får under 2021 utvärdera situationen, och söka tillstånd att använda vår gasolgrill. 
 
 
Slalom 
Kontaktperson till styrelsen: Robert Karlsson 
 
Träning 
Regelbunden slalomträning vid klubbhuset har bedrivits under hela året. Träning har skett i 
Strömmen och vid portarna. Mårten Hellberg har varit träningsansvarig.  
 
Tävlingar och resultat 
Mårten Hellberg, Axel Karlsson och Robert Karlsson tog en historisk silvermedalj under SM i 
Lissfors. Medaljen var den första lagåksmedaljen i seniorklassen i klubbens historia.  
 
I övrigt var tävlingssäsongen begränsad på grund av pandemin. Detta gjorde även att klubben 
fick ställa in sin Sverigecuptävling i Strömmen samt klubbmästerskapet. 
 
Träningsverksamhet inomhus 
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Ansvarig i styrelsen: Alice 
 
Under våren 2020 har intresse för badet ökat. Men under hösten kunde endast 2 badtillfällen 
utnyttjas pga nedstängning av Eriksdalsbadet. 
 
Samarbetet med BKK har fortsatt. Vi är i en öppen diskussion med badet.  
Då det gäller transport av kajaker till och från badet har vi samarbetat med BKK och vi kör 
"varannan" vända. KKSS är ansvarig för transport från badet under våren. 
Vi behöver inte längre lämna in en lista på deltagare men korten börja fungera 30min innan 
träningen startar och vi får inte visa in i omklädningsrummet innan dess (kl 20:30). 
 
Priset på 100 sek för alla som vill paddla på klubbens tider är oförändrad. Säsongkort: 600:- 
 
 
Träningsverksamhet utomhus 
Ansvarig i styrelsen: Ute Cappel 
 
Under milda vintern 2020 var luckan öppet i Stockholm men även i Nyköping och det paddlades 
mycket på helgerna i både strömmen och Grevens vals. 
 
Tisdagspaddlingar genomfördes i stort sett varje tisdag april till september och även intresset för 
tisdagspaddling på plattvatten var stort framförallt i augusti med upp till 15 deltagare. 
 
När luckan öppnades i november 2020, gick vi över söndagspaddling i strömmande vatten. 
 
 
Hemsida och sändlista 
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. 
 
Den Yahoo-sändlista klubben använt i många, många år stängdes ned av Yahoo. Istället 
skapades en ny sändlista på Google Groups. För att prenumerera på den skickar man ett email 
från den adressen man vill sändlistemailen till, till kkss-paddlare+subscribe@googlegroups.com 
 
De gamla Yahoo-mailen sparades undan för framtida forskning.  
 
Sändlistan används mestadels för att koordinera bilar till klubbturer samt annonsera 
spontanpaddlingar i Strömmen. 
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Klubbutrustning 
Adjungerad i styrelsen: Kristofer Eklund 
 
Utrustningen har även i år 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.  
 
I dagsläget finns ingen rutin för att kontrollera att utrustning som används också betalas för, det 
bygger på förtroende. Alla nya medlemmar informeras om regler och rutiner för uthyrning/lån 
och skötsel när de går grundkurs. Det är viktigt att medlemmar som kommer in en annan väg än 
våra egna kurser också får samma information. 
 
Översiktliga inventeringar har gjorts löpande under året och i samband med kurser. Nya kapell 
kommer att beställas under 2021. 
 
Styrelsen förutser ett behov att inom de närmsta åren se över kajakerna som används till 
rollkurserna. I nuläget används olika äldre kajaker som många är relativt slitna och inte direkt 
anpassade för den kursverksamheten. Pga slitage och att allmänheten har åtkomst till kajaker 
som förvaras på badet används normalt inte klubbens ordinarie klubbkajaker till 
inomhusverksamheten. 


