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Kanotklubben Strömstararna 

Verksamhetsberättelse för kalenderåret 2016 
 

 

Styrelsens sammansättning 2016 
Ordförande: Björn Almqvist 

Vice Ordförande: Marcus Schaefer 

Kassör: Marcus Schaefer 

Ledamöter: 

Mårten Hellberg 

Rudi Steffensen 

Adjungerade: 

Kristofer Eklund – klubbutrustning 

Pär Egnell – hemsida 

 

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 2016 

 

Ekonomi  
Ansvarig i styrelsen: Marcus Schaefer 

 

KKSS gjorde 2016 en vinst, se bokslut. Vid årsskiftet hade klubben 127 medlemmar och 70st 

uthyrda kanotplatser. 

 

Kursverksamhet 
Ansvarig i styrelsen: Björn Almqvist 

 
Under 2016 genomfördes tre eskimåsvängskurser med totalt 16 deltagare. Tre 
grundkurser 18 deltagare och en prova-på paddling med 9 deltagare. En av grundkurserna 
var på uppdrag av Friluftsfrämjandet.  Intresset för prova-på-paddlingar överstiger 
återigen utbudet av ledare och tillfällen då luckan är öppen.  
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Utbildning 
Ansvarig i styrelsen: Björn Almqvist  

 

Vi har sökt och fått bidrag från SISU och Idrottslyftet för att anordna och skicka 

klubbmedlemmar på kurser.  Under året har två medlemmar gått SKF Första Hjälpen kanot, två 

Paddelpasset blå nivå och en Slalomcoach. KKSS arrangerade en kurs och examination 

Paddelpasset grön nivå med sju deltagare.   

 

Klubbturer 
Ansvarig i styrelsen: Styrelsen gemensamt 

 

Under 2016 arrangerades klubbturer på givna datum av intresserade utan styrelsens medverkan.   

 

Egna klubbturer 

● Valborg – Björbo 

● Kristi Himmelfärd - Björbo  

● Familjepaddling- Dala-Floda 

● Finland Kymmene älv  

● Höstlek Ljusdal 

● Ungdomsläger i Åmsele (dit även gamla starar är välkomna) 

● Luciapaddlingen 

 

Övriga turer 

● Creeking – Korsika, Frankrike, Italien, Nepal  

● Norrlandsturen 

 

 

Klubbhuset 
Ansvarig i styrelsen: Björn Almqvist 
 

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.  
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Tävling 
Ansvarig i styrelsen: Mårten Hellberg 

Klubbens slalompaddlare har tävlat flitigt under året och gjort bra ifrån sig: 

 

Klubbmästerskap 2016: 

Vinnare Mårten Hellberg 

Sverigecup: 

Damer Senior K1: Andrea Friberg 1:a 

Herrar 16 K1: Axel Karlsson 2:a 

Herrar 40-60 K1: Robert Karlsson 1:a, Sixten Björklund 3:a 

Herrar 60+ K1: Göran Glivberg 1:a, Ingemar Larsson 2:a 

SM: 

K1 Herrar 16: Silver Axel Karlsson 

K1 Herrar 45: Silver Sixten Björklund 

K1 Herrar 70: Silver Göran Glivberg 
 
 

 

Träningsverksamhet inomhus 
Ansvarig i styrelsen: Rudi Steffensen 
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 båda klubbarna har tillträde till varandras bassängtider mot 

en reducerad avgift. 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. Under året har man kunnat köpa årskort för KKSS träningstider. 

Intresset bland medlemmarna för inomhusträningen har gått ner och intäkterna från badavgifter 

understiger kostnaderna för hyra badet och transporter.    

För att minska problemet med stölder har Eriksdalsbadet infört ett passersystem för att komma in 

i omklädningsrummen. Detta innebär att vi delar 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 

juni.  

Då luckan har varit stängd från juni till mitten december har det inte erbjudits några regelbundna 

träningar under den tiden däremot har det skett en del spontana paddlingar. 
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Hemsida 
Adjungerad 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.  

 

PR och sponsring 
Ansvarig i styrelsen: Björn Almqvist  

Vi har gjort Facebook reklam för att marknadsföra grund- och eskimåsvängskurser med bra 

utfall.  

 

Ungdomsverksamhet 
Ansvarig i styrelsen: Mårten Hellberg 

Klubbens ungdomsgrupp under ledning av Mårten Hellberg har tränat regelbundet under året. 

Gruppen har bestått av ca 5 st deltagare i åldrarna 13-17 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. Ungdomarna vann ett flertal medaljer, bl.a. på SM i Dala-Floda där Axel Karlsson tog 

silver i K1 Herr 16. I totala Sverige-cupen kom Andrea Friberg 1:a i K1 dam senior och Axel 

Karlsson 2:a K1 Herr 16. 

 
 

Klubbutrustning 

Adjungerad i styrelsen: Kristofer Eklund 
 

Klubben gjorde under året kompletterande inköp av framför allt kapell men även paddlar och 

flytelement för att kunna erbjuda en bra standard på utrustning till kurser och medlemslån. En ny 

Riot Astro, freestylekajak, och två creekingkajaker, en Pyhrana Burn och en Wavesport Diesel 

har köps in. Klubbutrustningen används flitigt både i kurser, på klubbpaddlingar och klubbturer. 

Slitaget är fortsatt stort och det som går sönder mest är paddlar, flytelement och kajakernas 

inredning.  

 

Övrigt 
Medlemsregister 

 

Klubbens nya administrations – och ekonomiprogram, Sportsadmin är igång och inkört. Med det 

kan vi hantera medlemsregister, kanotplatser, rapporter till SKF och RF, anmälningar kurser och 

betalningar.  Det förenklar administrationen avsevärt. 

 
 

 


