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Styrelsen har haft 7 protokollförda möten. Styrelsen har inom sig fördelat ansvaret för de
huvudsakliga verksamhetsområden. Det har dock sällan inneburit vattentäta skott, utan vi har alla
hjälps åt med allt möjligt för att få verksamheten att flyta på och utvecklas på bästa sätt.
Ekonomi
KKSS gjorde 2012 en vinst på drygt 55.000 kr, se bokslut. Vid årsskiftet hade klubben 181
medlemmar, varav ca 60 familjemedlemmar.
Kursverksamhet
Ansvarig i styrelsen: Christer Olofsson
Många medlemmar har ställt upp som ledare, och det har bidragit till att vi kunnat
hålla många kurser. Vi har under året genomfört hela fyra nybörjarkurser – två i Björbo/DalaFloda och en i Ljusdal - med totalt 35 deltagare (jämfört med 24 och 22 två senaste åren). Nya
medlemmar har kommit in via kurserna, och många har fortsatt att paddla.
Under året har vi haft 5 st fulltecknade eskimåsvängs-kurser; 3 på våren,och 2 på

hösten. Sammanlagt har 38 personer gått ekimåsvängskurs med KKKS under 2012 (2010: 35st;
2011:31st)
Prova-på-paddling i Norrström har genomförts vid 2 tillfällen, båda tillfällena i maj.
Under hösten genomfördes ett uppföljningsmöte för instruktörerna på årets grundkurser. Flera
bra synpunkter kom fram vid detta möte.
Utbildning
Ansvarig i styrelsen: Mattias Strömberg
KKSS beviljades i år 20.000 kr från Idrottslyftet till utbildning av ledare mm. 9 instruktörer har
gått KRT-kurs (Kajakräddningsteknik) på Kajaktiv. Mårten Hellberg och Louise Lilliestråle har
deltagit i ett grenöverskridande seminarium anordnat av SKF.
Klubbturer
Ansvarig i styrelsen: Marcus Schaefer
Under 2012 genomfördes fem klubbturer. Norrlandsturen delades upp i två delar med ett kort
stopp i Vindelälven. För att få fler kursdeltagare att fortsätta paddla ordnades i september en
Rookie-tur till Björbo. Sju tjejer och två killar deltog i turen som var mycket uppskattad av alla.
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Valborg - Björbo (hela 27 deltagare!)
Ljusnanfestivalen i Ljusdal
Norrlandsturen - Trollforsarna i Piteälven
Höstlek - Ljusdal
Rookie-tur till Björbo

Klubbaktiviteter
Ca 20 medlemmar deltog som funktionärer under Midnattsloppet, och drog på så sätt in ca 15
000 kr till klubbkassan.
Vi har haft två städ- och reparationsdagar; en i april våren, och en i november. Ett stort antal
engagerade medlemmar deltog, och tillfällena avslutades traditionsenligt med grillning.
Den traditionella Luciapaddlingen genomfördes i snöglopp och bister kyla. Vädret bidrog nog till
att deltagarantalet blev något lägre än vanlig. Efteråt blev det filmvisning i klubbhuset på nya
TV:n.

Klubbhuset
Ansvarig i styrelsen: Kristofer Eklund
Under året har klubbhuset använts av medlemmar för grillning och fester. Vid ett antal tillfällen
har klubbrum och bastu hyrts ut till utomstående, vilket har givit lite extra inkomster till klubben.
Under våren sas kontraktet upp med Qajaq Sverige, och klubben fick därmed åter tillträde till det
mindre förrådet. Detta inreddes på vårens städdag till ett förråd för slalomkajaker. Wayne Pretty
gjorde en stor insats genom att konstruera ett sinnrikt system för kajakplatser.
Under november kom renoveringen igång. Renoveringen bekostades av hyresvärden SFV som
ett resultat av förra årets omförhandling av hyreskontraktet, där även inre underhåll nu har
övergått på värdens ansvar. Klubbrum, omklädningsrum och duschrum fick ny färg på väggarna,
och nytt golv lades in i klubbrummet.
Tävling
Klubben har under 2012 sponsrat tävlande ungdomar med startavgifter i tävlingar.
På SM i slalom i Falun placerade sig de 12 deltagande Strömstararna väl. Åldersspridningen på
klubbens deltagare lågt i en jämn ström mellan 12-69 år. Andrea tog ett SM-silver i slalom D22.
Ruben, Calle och Christopher ett SM-brons i lag H14. Klubbens veteraner, Göran G och
Ingemar, tog en andra plats i slalom H65 respektive H60. Göran knep dessutom silvret i
Störtlopp H60.
På SM i kajakcross tog Andrea hem SM-silvret.

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. Möjligen har vi i år märkt av en
nedgång i intresset för inomhusträningen.
Klubben deltog i höstlovsaktiviteter gör skolungdom på Eriksdalsbadet. Två av klubbens
ungdomar - Ruben Trossmark och Carl-Johan Gauermann - höll i detta mycket uppskattade
arrangemang.

Träningsverksamhet utomhus
Ansvarig i styrelsen: Karolina Ehrlén
Vi har genomfört regelbunden klubbpaddling i Norrström/Strömmen på
tisdagskvällar från början av maj till slutet av september, med minst 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
framför allt sommarmånaderna.
På grund av det höga trycket med många nya medlemmar så har vi beslutat att inte ta emot
eventuella “prova-på-paddlare” på våra klubbpaddlingar. Dessa hänvisas istället till våra
schemalagda prova-på-tillfällen.

Arrangemang
Ansvarig i styrelsen: Zindy Johansson
2012 fick Strömstararna ansvar för att arrangera den årliga forsgalan, en festlig tillställning som
samlar paddlare från hela landet. Galan gick av stapeln den 10 november och gjorde stor succé
med närmare 50 deltagare och många klubbar representerade. Våra medlemmar ställde upp och
hjälpte till både under kvällen och med för- och efterarbetet. Göran Glivberg tilldelades årets
guldpaddel i kategorin “Årets forshjälte”.
I september ordnade KKSS “Stockholm White Water Games”, tävlingar i kanotslalom och
Kajakcross i Norrström. Trots väldigt högt vattenstånd i Saltsjön blev tävlingsdagen en succé
med rekordstort antal deltagare - hela 79 st! I kajakcross segrade Fredrik Wahlén JKorK och
Andrea Friberg KKSS. Tävlingarna genomfördes tack vare en stor arbetsinsats av
tävlingsledning funktionärer och domare.
Hemsida
Ansvarig i styrelsen: Mattias Strömberg och Kristofer Eklund
Hemsidan har uppdaterats kontinuerligt under året. Ett par nya skribenter har tillkommit i år.
Hemsidan är fortsatt klubbens främsta kanal för extern kommunikation, medan vår Facebooksida
har utnyttjats mer för kommunikation av mer informell karaktär.
PR och sponsring
Ansvarig i styrelsen: Marcus Schaefer
KKSS har förlängt avtalet med Smartbox t.o.m 2014. Det vi erbjuder i deras “upplevelse-box” är
vår prova-på-paddling i Norrström.
Vi har beslutat att inte annonsera i SSIF’s verksamhetskatalog då vi saknar underlag på utfall

från annonseringen.
Ungdomsverksamhet
Ansvarig i styrelsen: Mårten Hellberg
Klubbens ungdomsgrupp under ledning av Mårten Hellberg, Linda falk och Louise
Lilliestråle har fortsatt sin verksamhet under 2012. Gruppen har bestått av ca 10 deltagare i
åldrarna 10-15 år och har tränat regelbundet både utomhus och inomhus. Utöver den ordinarie
träningen har ett antal träningshelger i Nyköping genomförts. Även i år genomförde gruppen ett
veckolångt ett träningsläger i Åmsele.
Andrea Friberg har börjat på Kanotgymnasiet i Nyköping.
Klubben sökte även i år medel från Idrottslyftet och vi blev beviljade stöd för utrustning till
ungdomsgruppen med totalt 30.000 kr.

Idrottslyftets skolsatsning
Ansvarig i styrelsen: Mårten Hellberg
Som ett led i arbetet att göra forspaddling tillgängligt för fler är klubben sedan 2011 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. Klubben har genomfört två aktiviteter för
högstadieungdomar under året.
Klubbutrustning
Ansvarig i styrelsen: Kristofer Eklund
Under året har 3 slalomkajaker - varav en C2:a - införskaffats med hjälp av medel från
Idrottslyftet. Ytterligare en Wavesport Diesel har köpts in, denna gång den mindre storleken. I
övrigt har viss utrustning såsom jackor, kapell mm kompletterats. Klubbutrustningen används
flitigt både i kurser och på klubbpaddlingar och klubburer, och slitaget är också fortsatt stort.

Säkerhet
På försäsongen hölls en HLR-kurs i samarbete med SISU. 10 medlemmar deltog.
Två gäng om totalt 9 personer gick i september KRT-kurs hos kajaktiv. Kursen bekostades delvis
med pengar från Idrottslyftet.
Under våren genomfördes en klinik på Eriksdalsbadet med olika räddningsövningar. Bl.a deltog

klubbens ungdomar. På hösten hade vi säkerhetstema på en tisdagsträning, dock var intresset
svalt denna gång.
Bryggprojektet
Projektledare: Björn Almqvist
Under året har nödvändiga tillstånd sökts och erhållits. Konstruktionen och utformningen har
utvecklats tillsammans med Maxtech och Mats Fridmark. Projektbudgeten har reviderats flertalet
gånger bl.a. pga. ändrade förutsättningar från Idrottsförvaltningen. Budgeten och projektplanen
godkändes slutligen av styrelsen i december. Projektet kommer att förverkligas under första
halvan av 2013.
Övrigt
•
•
•
•

Styrelsen har under 2012 arbetat fram riktlinjer för våra klubbturer, samt en trafikpolicy
(bl.a höjd milersättning). Dessa finns publicerade på hemsidan.
KKSS har medverkat i föreningen Stockholms Sjögård, en sammanslutning av
verksamheter på Skepps- och Kastellholmen.
Marcus Schaefer deltar fr.o.m hösten 2012 i Freestylekommittén.
Mårten Hellberg deltog på årets slalomkonferens som hölls i Borlänge i november.

