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Sammanfattning 

 

Ännu ett framgångsrikt och mycket intensivt år är till ända. 

Verksamheten i distriktet har utvecklats ännu ett steg samtidigt som tävlingsframgångarna fortsätter.  

Mycket glädjande är den ökande ungdomsverksamheten i distriktet. Distriktets ungdomstävling St: 

Erikspaddeln som genomförts i samverkan mellan 7 av klubbarna har under året haft 7 deltävlingar 

med ett 90 tal ungdomar representerade i startlistorna, medelantalet startande på deltävlingarna har 

varit ca 40 stycken!! Man måste nog gå tillbaks minst 20 år i tiden för att hitta så stort intresse.  

Under året har det mycket populärt ungdomslägret i Nynäshamn anordnats för tredje gången. På 

lägret deltog 41 ungdomar från sex olika klubbar.  

Ungdomar, juniorer och ledare, totalt 35 stycken från Stockholmsklubbarna var under påsklovet på 

träningsläger i Silkeborg för att starta upp paddelsäsongen. 

 

 Glädjande är även att motions- och rekreationsverksamheten utvecklats, inom distriktet drivs t.ex. 

Stockholmscupen som är en serie klubbtävlingar som genomförs av kanotister från flera olika 

klubbar (11 klubbar från Stockholm plus 5 från övriga landet). Tanken är att kanotister deltar för att 

man tycker om att möta andra kanotister under lättsamma tävlingsförhållanden.  

Under årets 14 deltävlingar i cupen var 16 damer och 108 herrar representerade på startlistorna. 

Tillsammans gjorde de över 350 starter. 

Inom distriktet finns även poolopaddlare, forspaddlare, kanotseglare och drakbåtspaddlare. 

StKF styrelse har under året aktiv försökt få alla grenar inom kanot att bli engagerade i 

föreningsarbetet. Detta har inte gett tillräckligt stora resultat, här finns mycket mer att önska för att 

få ett starkt distriktsförbund. 

StKF har en hemsida www.stockholmskanot.se för att kommunicera ut sin verksamhet. 

 

Distriktet har nu 26 klubbar som medlemmar. 

 

Många har under året arbetat mycket hårt för att verksamheten i distriktet ska fungera. Styrelsen 

tackar för insatserna det gångna året och uppmanar fler att engagera sig som ledare och funktionärer 

– det är kul och Ni behövs alla!! 

 

 

http://www.stockholmskanot.se/


 
St: Erikspaddel i Brunnsviken Foto: Peter Karlsson 

 

Tävlingsverksamheten 

 

Racing 

 

 St: Erikspaddeln har haft 7 deltävlingar på olika platser i distriktet med totalt ca 90 ungdomar som 

tillsammans gjort 400-500 starter i år. Årets vinnare totalt blev Vaxholm. 

Detta har i sin tur genererat ungdomar till Svenska ungdomscupen där 20-25 ungdomar från 

stockholmsdistriktet startat i flera deltävlingar. Det är dessutom så att i 8 av 12 klasser i SUC är 

dessa ungdomar topp tre och i 5 klasser topplacerade. 

 

Slutställning S:T Erikspaddeln 2009 
 

Plac Klubb Slutsumma 

1 Vaxholms Kanotsällskap 158 

2 Tullinge Kanotförening 109 

3 Stockholms Paddlarklubb 98 

4 Brunnsvikens Kanotklubb 95 

5 Nynäshamns SS Kanot 82 

6 Kanosällskapet Ägir 77 

7 Fridhemskanotisterna 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Svenska Mästerskapen i Fagervik (Timrå). 

 

Från Distriktet deltog ca 20 kanotister och många bra prestationer gjordes under veckan. 

Många medaljer gick till Stockholmsdistriktet, deltog från distriktet gjorde kanotister från 

Stockholms paddlarklubb 

Tullinge  

Brunsviken 

Fridhem  

Örnsberg  

KK Glid 

och bästa klubb på SM blev för andra året i rad Vaxholms kanotsällskap. 

 

 
Vaxholm bästa klubb på SM 2009 Foto: Henrik Heilborn 

 

 

Stockholmscupen. 

Stockholmscupen är en serie tävlingar av skiftande karaktär, med alla lopp förlagda i 

Stockholmsområdet. Det arrangerades för första gången 2006 och blev ett mycket uppskattat 

inslag i paddlingen för medlemmar från samtliga Stockholmsklubbar. Tanken är att kanotister är 

med för att man tycker om att möta andra kanotister under lättsamma tävlingsförhållanden. 

Cupen arrangeras av deltagarna själva, det finns också en hemsida där man kan läsa om 

verksamheten  http://stockholmscupen.org/. 

Stockholms kanotförbund anordnade vid den avslutande tävlingen en föreläsning om ”Kost, 

kropp och knopp” av Maria Landh, hälsocoach. 

 

 

Vinnare i Tullingetraden: (Deltävling) Herrklassen Björn Olin SKK      Damklassen Ylva Nyman, Fridhem Foto: Stefan Jansson 

http://stockholmscupen.org/


Nationella och internationella tävlingar. 

 

För att läsa om hur det gick på de olika tävlingarna i och utanför landet besök 

http://www.kanot.com/resultat29___770.aspx 

 

 

Under 2009 arrangerades Kanotmaraton SM/SUC i Vaxholm. 

 

 Arrangemanget blev uppskattat och bjöd på mycket dramatik när K2 loppen kördes i sämsta 

tänkbara paddelväder, starka vindar och höga vågor. Tävlingsledningen beslutade om att lägga 

om bansträckningen under pågående lopp och de snabbtänkta kanotisterna var direkt med på vad 

som hände och tävlingen genomfördes på ett bra sätt. En del båtar hade kapsejsat mer 4-5 gånger 

innan målgång. Även här fick Stockholm flera Svenska mästare.  

 

Administration. 

 

Styrelse 2009: 

 

Ordförande: Mikael Stensils Vaxholms kanotsällskap 

Sekreterare: Sussie Sandelius Nynäshamns kanotsällskap 

Kassör: Bengt Seger Stockholms paddlarklubb 

Ledamot: Mikael Bodner Tullinge kanotklubb 

Ledamot: Bengt Nilsson Stockholms kajakklubb 

Ledamot: Erik Gustafsson Vaxholms kanotsällskap 

 

Revisor: Erik Zeidlitz Stockholms Drakbåtspaddlare 

Revisor suppleant: Peter Karlsson Tullinge Kanotklubb. 

 

För styrelsen: 

 

 

 

Mikael Stensils Ordf. 

 

 

 
Vilande Kanoter i Fagervik SM 2010 Foto: Henrik Heilborn 

http://www.kanot.com/resultat29___770.aspx


 

Ledamot: Lennart Runemo 


