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NÄRVARANDE

� Johan Hedman*, Sollentuna KS (ordförande i Sthlms KF och på mötet)
� Lucas Ahlin-Hamberg, Stockholms Paddlarklubb
� Conny Edholm, KraftCentrum
� Hans Hayenhielm, Farsta/Liljeholmen/Huddinge/Örnbergs KS
� Linda Härefeldt*, Brunnsvikens KK
� Johan Roos*, Fridhemskanotisterna
� Johan Stenberg*, Örnbergs KS (sekreterare på mötet)
� Peter Wahlberg, KK Glid
� Sanna Wahlén*, Järfälla KK 

* I styrelsen för Stockholms Kanotförbund



SYFTE MED MÖTET

� Följa upp kanotsäsongen 2020 i distriktet
� Genomförda aktiviteter
� Vad har varit bra? 
� Vad behöver utvecklas?
� Inspel till år 2021

� Vår- och breddläger
� S:t Erikspaddeln
� DM
� Stockholms Cupen
� Utbyte mellan klubbarna
� Information/Kommunikation



DISTRIKTSAKTIVITETER ÅR 2020

� Året har präglats av Covid-19
� Mycket hade planerats, men det mesta fick ställas in
� Års- och planeringsmöte – strax innan lock-down: 8 mars hos Stockholmsidrotten
� Utveckling och lansering av web-site för information om kanotaktiviteter i distriktet 

(”stockholmkanot.se”)
� Information från Stockholmsidrotten om utbildningar via SISU den 8 mars
� Påsk-lägret i Polen med Sthlms KF som sponsor, fick ställas in. Vissa resekostnader som klubbarna 

drabbades av täcktes med bidrag från Stockholms KF. 
� Covid-anpassade träningar och tävlingar 
� Fyra deltävlingar av S:t Erikspaddeln kunde genomföras med restriktioner enligt FHM – ca 35 

ungdomar upp till 16 år har deltagit
� Stockholms Cupen – 15 året i rad. 12 deltävlingar. Rekord i antal starter och deltagare 116 

deltagare varav 17 damer. Stockholms Kanotförbund stöttar ekonomiskt till IT-kostnader och 
priser.

� DM kunde inte genomföras. Trångt med datum när tävlingsförbudet hävdes. Ordinarie helg kunde 
inte utnyttjas. Försök att arrangera DM tidigt i oktober i Vaxholm men WKS avböjde att stå som 
arrangör. Nytt försök 2021! 

� Breddläger med besättningspaddling i distriktets regi hos Brunnsvikens KK den 11 oktober. 
Över 40 ungdomar från många av distriktets klubbar deltog. 



KLUBBAKTIVITETER ÅR 2020

� ÖKS-cupen varje tisdag från sent i april-midsommar samt från början av augusti och under hela 
september. Öppen tävling med anmälan på plats på Reimersholme senast 18:30 och start 18:45. 
Rekordstora startfält pga avsaknad av nationella tävlingar. Flera tisdagar med över 40 startande. 
Primärt för vuxna, men ungdomar får deltaga. Inga följebåtar. 

� Munken runt hos KK Glid i Upplands Väsby. Öppna tävlingar på onsdagar under sommar-
säsongen. 

� Farsta KK har haft paddlingar med Fritidsgårdar i stadsdelen. Särskilda tjejpaddlingar. Primärt 
paddling med Canadensare och Drakbåt. 

� Sollentuna KS hade planerat en Summer-Camp i form av ett hemma-kollo. Aktiviteten fick ställas 
in pga Covid.

� Sollentuna KS har arrangerat gratis prova-på-SUP för skolungdomar. 2  gånger/vecka kl 10-12. 
Ledarna har arvoderats 6 tim/vecka av Sollentuna Kommun. Över 200 aktiviteter. 

� Sollentuna KS har startat en tjejpaddlingsgrupp för vuxna samt har 3-4 ungdomsgrupper igång 
och program tillsammans med kommunen för friluftsliv och uteaktiviteter. 

� Stockholms PK har föräldra-, kompis- och syskonpaddling till de som går kanotskolan. 
� Stockholms Paddlarklubb ställde in Prova-på-paddlingen pga Covid.



FÖRSLAG PÅ AKTIVITETER I DISTRIKTET
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� Vårläger för elit i distriktet i Kraftcenters regi med visst stöd från Stockholms KF: Polen/Falkenberg/Katrineholm – Covidläget styr
� Önskemål om fler läger anpassade för olika målgrupper i distriktet - t ex nya Breddläger
� SPK planerar ett öppet läger – Inbjudan via Kraftcenter – ingen plats och inget datum ännu pga Covid
� Brunnsvikens KK har inga planer ännu
� Järfälla KK och forspaddlarna skissar på ett multibreddläger i Nyköping under våren: Kanotslalom, slätvatten, kanotpolo
� Järfälla KK kör kanotpolo inomhus under vintern med max 8 deltagare – öppna för att bjuda in övriga klubbar när Covid-

begränsningarna försvinner!
� Farsta KK vill kunna arrangera ett C-läger med fokus på bredd
� Stockholms KF tittar på att arrangera ett vårläger med fokus på bredd under andra halvan av maj inkl S:t Erikspaddel och övernattning. 

Ågesta Gården kan vara ett bra alternativ. 
� Stockholms KF hjälper gärna till med att marknadsföra läger som är öppna för övriga klubbar
� Använd stockholmkanot.se för resultat i distriktet

� S:t Erikspaddeln för redovisas per klubb och tävling – ej individuella resultat för ungdomar under 13 år. Poäng för varje startande. 
� Länka till Stockholms Cupens site
� Kommunicera planer och aktiviteter i distriktet
� Information om öppna träningar/tävlingar i respektive klubb – elit och bredd (tisdagstävlingar-ÖKS, Munken Runt-KK Glid,…)

� Roddarna har pris till den klubb i distriktet som har bäst ungdomsverksamhet
� Påbörja planeringen och kommunicera ut datum till klubbarna ang DM 2021 – förslag att köra på roddarnas stadion vid Magelungen. 

Farsta KK och Farstahallen kan ev utnyttjas. Diskussion ang publiken möjligheter att se banorna. Alternativt kan tävlingarna utgå från 
Ågesta Gården. Klubbarna måste hjälpas åt med DM-arrangemanget. Beslutades att Hans Hayenhielmm återkommer med förslag på 
tid och plats för DM! 
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� Stockholms-Cupen (Peter W)
� Planeringsmöte med klubbarna planeras
� Peter jagar på klubbarna för att ställa upp som arrangör – vill få med så många klubbar som möjligt
� Diskussion om K2-klass och lagtävlingar
� Kan vi få tag på en sponsor och få in pengar som kan läggas på ungdomspaddling i distriktet?
� Mål att alla ska kunna vara med – från OS-kanotister till 80-åringar! 

� Ska vi skapa en Kanot-Podd? 
� I Dalsland finns en liknade Dalslands-cup som filmas – kul initiativ! Kan Linus och Lucas hjälpa till att skapa något liknande i Stockholm?
� Viktigt med snabb återkoppling av resultat, inför rekordtider på olika banor
� Skapa intresse och flöden via hemsidan/Facebook/Instagram
� Stockholms KF har börjat med en folder med karta och info om alla klubbar i distriktet – ej tryckt ännu
� Stockholms KF fortsätter stötta Stockholms Cupen
� Gemensamma träningar för elit, ungdom och bredd i distriktet föreslås
� Samla info om när olika träningar äger rum i klubbarna och publiceras på Stockholms KF:s hemsida
� S:t Erikspaddeln

� Önskemål om flera deltävlingar och flera arrangörsklubbar
� Bättre koordination av tävlingstillfällen – vardagkvällar på försommaren och helger i aug-sept?
� Kombinera S:t Erikspaddeln med teknikkvällar?

� Finns intresse att arrangera nationella tävlingar i distriktet – flera klubbar som hjälps åt? SPK har kompentens att arrangera stora tävlingar. 



UTBILDNINGAR

� SPK intresserade av digitala/fysiska utbildningar
� Utbildningar behövs för både aktiva och ledare
� Behov av ledarskapsutbildningar på distans
� Intresse för inspirerande pepp-föreläsningar
� Tränare 1-3 utbildning (Svenska Kanotförbundet)

� Tränare distriktsnivå: Ledande kanot och Levande kanot
� Tränare på regional-/riksnivå: Ledande kanot

� SISU har en plattform för grundläggande tränarutbildningar
� Stockholms KF kan driva på SISU att ta fram anpassade utbildningar
� Johan Hedman koordinerar med SISU/klubbarna



KOMMANDE MÖTEN

� Års- och vårmöte 25 februari 2021 online
� Separat planeringsmöte 16 mars kl 19-21 online för att lägga fast 

program för sommaren 2021

Mycket viktigt att Stockholms KF kontinuerligt uppdateras med vem 
som är kontaktperson för vad i respektive klubb samt får uppdaterade 

web-, mailadresser och mobilnummer etc! 


