Verksamhetsberättelse för året 2018
Falu Kanotklubb
Falu kanotklubb har som huvudmål att erbjuda en
paddlingsverksamhet av hög kvalitet. Vi vill ge
möjlighet till många att utvecklas i sin egen takt och nå
excellens med glädje. Huvudinriktning i
klubbverksamheten är:
Kanotslalom och störtlopp som idrott för barn,
ungdomar och vuxna
Rekreationspaddling i fors och på slätvatten med
syfte att öka värdet av medlemskap för hela familjen.

Medlemmar, paddling och träning
Falu kanotklubb hade i december 215medlemmar.
Många har paddlat hela året. Fina vattendrag och ett
tillgängligt klubbhus i Hosjöholmen har gjort paddling
attraktiv i forsen vid slalombanan och på Sundbornsån.
År
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

LOK-deltagartillfällen
349
504
858
1574
1582
2387
2647
2883
2361
2791

År
2012
2013
2014*
2015
2016
2017
2018

LOK-deltagartillfällen
3216
3292
5106
5134
4857
4450
4600 prognos

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ledamöter: Bo-Marcus Lidström (ordf.), Lena
Hagström, Isak Öhrström, Amanda Fagerlund, Lars
Dittlau, Johan Strandberg, Andreas Lagerkvist
Suppleanter: Alva Persson och Anna Lindberg
Revisor: Pär Allanson
Valberedning: Fredrik Lindberg (ordf.), Bo Nilsson,
Erika Björs
Sammanlagt har åtta styrelsemöten genomförts.

Klubben ordnade många ledarledda träningspass hela
året för barn, ungdomar och vuxna. 11 ledare 16-20 år
gjorde detta möjligt. 34 paddlare i åldern 10-28 år
tränade kanotslalom och störtlopp i tre grupper under
året. Lokalt aktivitetsstöd (LOK) i Falu kanotklubb är
stabilt, även om flera ungdomar har flyttat efter
gymnasiet eller börjat sitt yrkesliv. Vi ordnade också
ledarledda träningspass i kanotslalom för vuxna, i
havspaddling för seniorer 65+ och på sjön vid Liljans
herrgård för nybörjare med funktionsnedsättning.
Gymmet i klubbhuset är en fräsch lokal som används
flitigt av medlemmar i alla åldrar. Glädjande är att
ungdomar 15-25 år gymmar regelbundet på eget
initiativ. Det blev dessutom flera ledarledda gympass
varje vecka hela året för ungdomar och två
seniorgrupper 65+ startades under hösten.

* 2014 utökades åldersspannet för LOK från 7-20 år till 7-25 år.

Spontanpaddling i Hosjöholmen ökar för varje år. Ett
allt bättre klubbhus och bra klubbutrustning gör
paddling lättillgängligt för fler medlemmar. Familjer,
ungdomar och vuxna paddlar på egen hand i fors och
på lugnt vatten. Seniorer 65+ är en ny målgrupp i
klubben som visar starkt intresse av att paddla.

Falu kanotklubb - LOK deltagartillfällen
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Klubbhuset
Klubbhuset i Hosjöholmen är en trevlig mötesplats för
alla medlemmar oavsett ambitionsnivå.
Omklädningsrum, torkrum, kök, gym, samlingslokal
gör klubbhuset funktionellt för all form av paddling.
En ramp byggdes vid entrén våren 2018 och gör
lokalen ännu mer tillgänglig.
Falu kanotklubb äger sitt klubbhus. Lokalen är en
gammal industrilokal på 200 m2 som har renoverats i
olika etapper. Vi renoverade nedre delen av taket under
2011 med de ideella krafterna och ekonomin som fanns
då. Taket på den övre delen behöver byggas om. Tre
tak på angränsande byggnader är också i dåligt skick.
Anläggningsstöd beviljades december 2017. Takytor på
totalt 320 m2 ska renoveras. Arbetet planeras att
genomföras av ett professionellt företag. Medlemmarna
kommer att samlas vid arbetsdagar för att ideellt
genomföra nödvändiga uppgifter i samarbete med
utförare. Takbyte planeras genomföras under åren
2019-2020 för en investering på 400 000 kr.

Anläggningsstöd beviljades av Dalarnas idrottsförbund
för att renovera övre delen av taket i klubbhuset och för
att ordna portsystem och flyttbara hinder för
slalombanan i Falu Vildvattenpark.
Totalt sett har klubben en ekonomi under kontroll med
bra självförsörjning och god kontroll på likviditet.
Detta tack vare målmedvetet och hårt arbete med fokus
på långsiktig och hållbar paddlingsverksamhet.

Falu Vildvattenpark
Ett intensivt arbete har pågått under flera år för att
bygga en konstgjord forsarena i Falun, genom företaget
Falu Vildvattenpark AB. Falu kommun har varit
mycket positiv till arenan. Klubben har ett
samarbetsavtal för att erbjuda paddling för kommunens
skolungdom i arenan.
Forsarenan öppnade i början av augusti 2018.
Byggdagar med klubbens medlemmar har genomfört
för att ordna portsystemet och bygga hinder i forsen.
Under hösten tränade Falu kanotklubbs medlemmar
regelbundet i arenan och första slalomtävlingen
arrangerades med succé 13 oktober 2018.
I samarbete med parken har klubben planer att öka sin
verksamhet i forspaddling för barn och ungdomar,
träna kanotslalom med hög kvalitet på hemmaplan och
dessutom få intäkter från slalomtävlingar genom publik
och tävlande från andra länder.

Ekonomi och investeringar
Falu kanotklubbs främsta intäkter är medlemskap,
träningsavgift, kurser för grupper och utbildning.
Självfinansieringsgraden är 50 %. Bidrag från Falu
kommun, LOK-stöd och Idrottslyft utgör viktiga
intäkter. I år fick klubben också ett oväntat stöd genom
Leif Stolpes arv.
Styrelsen tog ett lån på 200 000 kr i november 2011 för
att kunna renovera klubbhusets nedre tak och bygga en
ny våning. I december 2017 var lånet helt betalt. Ett lån
på 192 000 kr togs 2014 för att köpa en minibuss.
December 2018 var lånet nere på 15 000 kr. Ett lån på
350 000 kr togs 2018 som föreningen använde för att
bli delägare i Falu Vildvattenpark.
Klubbhuset har förbättrats under året och det skapar
goda villkor för både damer och herrar. Ytterligare
kanoter och paddelkläder har köpts in för att förbättra
träningsvillkor för barn/ungdomar och för paddlare
med rörelsehinder.

Utflykt och träningsläger
Flera dagsutflykter genomfördes till Lissfors under
året. Ett träningsläger i kanotslalom organiserades av
unga ledare i maj i klubbhuset i Hosjöholmen.
Sammanlagt 20 ungdomar 10-20 år deltog.
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Kanotslalombanor
Kanotslalombanan i Hosjöholmen har underhållits och
är i gott skick med över 60 portar både i forsen och på
slätvatten. Tre grupper kan träna samtidigt i banan.
Strålkastare tillåter bra träning även vintertid.
Falu kanotklubbs medlemmar har dessutom engagerats
för att ordna en slalombana i Svärdsjö i samband med
ombyggnation vid Sågdammen. Den nya föreningen
Svärdsjö kanotklubb har ritat ett förslag på hur stenar
kan placeras vid restaureringen för att kunna
kombinera forspaddling och andra intressen. Flera
träffar har genomförts med Falu kommun, Länsstyrelsen och inblandade aktörer. Restaureringen av
Svärdsjöån har påbörjats och fortsätter våren 2019.

Lokala tävlingar
Projektet ”Forsarna som lyfter Dalarna”
Forsar har länge varit en avgörande del i människans
liv i Dalarna. Falu kanotklubb drev projektet ”Forsarna
som lyfter Dalarna” 2017-2018 i samarbete med
Landstinget Dalarna. Syftet var att sprida kunskap om
forspaddling i regionen främst bland barn och
ungdomar. Målet var också att etablera nya
mötesplatser vid forsar nära bebyggelser. Som modell
hade man det framgångsrika konceptet som utvecklats i
Hosjöholmen nära Falun och i Lissfors vid Dala-Floda.
Idag är två nya mötesplatser igång med nystartade
föreningar, Sundborns kanotklubb och Svärdsjö
kanotklubb. Nya projekt startades i slutet av 2018 i
Vansbro och Enviken. Flera aktörer bl.a. i Malung,
Orsa, Sälen vill utveckla mötesplatser kring forsar.
Projektet har resulterat i utökad kunskap om
forspaddling hos aktörer som har en roll i
restaureringar i fors. Hittills har Länsstyrelser,
kommuner, tingsrätten främst haft kontakt med
fiskefolk gällande vattenverksamhet i strömmande
vatten. Få i dessa organisationer har kunskap om
forspaddling för varierande målgrupper (barn,
ungdomar, turism). Detta projekt har lyft nytt synsätt
kring forsverksamhet och kommer att påverka
kommande restaureringar i fors i Dalarna med ett
breddare medborgarperspektiv.
Huvudeffekten med projektet, som märks redan idag
hos de olika aktörerna inblandade i Dalarnas
regionutveckling, är att forspaddling anses vara en
självklar levande marknad med stor potential. Fler ser
forspaddling nära städer som ett bra komplement till
det befintliga näringslivet (evenemang, museer, hotell,
sevärdheter). Fler ser forspaddling också som en
självklar skolaktivitet som lätt kan organiseras i
närheten av skolan.

2018 var Falu kanotklubbs medlemmar engagerade i
stora projekt. Vi lyckades ändå genomföra en
slalomtävling i Falu vildvattenpark och en
störtloppstävling på Sundbornsån (Sundbornsloppet).
50 medlemmar från Falu kanotklubb, i åldrarna 10 år
till seniorer 65+, deltog i tävlingarna i kanotslalom och
störtlopp i Dalarna (Björbo, Lissfors, Sundborn, Falu
centrum). En tredjedel tävlade för första gången. Det är
riktigt glädjande och planer finns för att ge ett nytt liv i
Dalacupen under 2019.

Bassängslalom
Falu kanotklubb ordnade två bassängslalom i Lugnets
simhall, en i februari och en i november. Tävlingarna
var populära bland de yngre och arrangerades med
hjälp av klubbens äldre ungdomar.

Nationellt tävlande
Falu Kanotklubb har under året haft fina framgångar på
kanotslalomtävlingar i stort sett alla åldrar i alla
klasser, dam och herr. Klubben hade flest antal
deltagare av alla kanotföreningar, främst genom många
under 18 år. Fler vuxna från klubben har deltagit i
motionsklass i störtlopp, vilket är riktigt glädjande.

SM Nyköping
Soizick Lidström genomförde en domarträff i
Nyköping innan SM med 11 medlemmar från
Nyköpings Forspaddlare. Falu kanotklubb tog flertalet
medaljer och tog många SM-guld.

Film: https://youtu.be/Z9cIp3ANx7g
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LIU Kanotslalom

Inomhusträning på Lugnet

Lokal Idrottsutbildning kan väljas för elever på
Lugnetgymnasiet och Kristinegymnasiet i Falun.
Eleverna kan kombinera kanotslalomidrotten och
studier. Fem deltog under våren och sex under hösten
2018. Vidar Bratt tog hand om slalomträningen på
skoltid två ggr/v i Hosjöholmen under våren, och BoMarcus Lidström upp till 5 ggr/v under hösten.

Under vintern hyrde Falu kanotklubb simhallen på
Lugnet varje lördagskväll. Tiden har varit välbesökt
med över 25 personer varje gång. Främst ägnades tiden
åt att öva säkerhet och eskimåsväng. Bassängpaddling
fyller en viktig funktion under vinterhalvåret för de
som inte paddlar utomhus. Utöver stora bassängen
hyrdes även mellanbassängen, vilket passar bra för
familjer med små barn.

Kanotslalom - Internationellt
Under tidig vår 2018 deltog Isak Öhrström och Monika
Mitasikova på landslagsuttagningstävlingar utomlands
och kvalificerade sig till slalomlandslaget (senior).
Vidar Lindberg och Moa Göransson kom med i
juniorlandslaget. Många fler ungdomar borde ha
kvalificerat sig, men Svenska Kanotförbundet
genomförde varken uttagningar eller verksamhet i
kanotslalom för ungdomar alls.
Isak placerade sig 3:a på en världsrankingtävling i
Liptovsky Mikulas. Det blev årets bästa svenska
världsrankresultat. Isak slutade på 30:e plats i
världsranking för året 2018 och Monika på 54:e plats.
Vidar Lindberg deltog på JVM i Ivrea och tog sig till
semifinal där han blev 55:a. Vidar Lindberg och Moa
Göransson deltog på JEM i Bratislava där de placerade
sig…
Yann Lidström, Frej Bratt, Alva Person och Moa
Göransson åkte på två veckors träningsläger i juni i
Augsburg och Prag. De tävlade i Augsburg på ECA.
Johan Strandberg var coach. Ungdomarna tävlade
framgångsrikt och visade att de kan konkurrera med de
bästa i sin ålder i Europa. Senare under sommaren åkte
flera ungdomar och tränade och tävlade i Bratislava.
De bodde hos Monika och Isak. Precis före Jul åkte
Frej, Monika och Isak till ön La Réunion i Indiska
Oceanen och tränade i deras fina konstgjorda forsarena.

Nya ledare har tagit ansvar för att undervisa
eskimåsväng till barn och vuxna. En lyckad insats på
många sätt!
Klubben hyrde dessutom två banor i simhallen på
måndagar för simträning. Totalt har 20 barn och
ungdomar simtränat vintertid.

Kanotslalom för grupper
Falu Kanotklubb ordnade prova-på-kanotslalom i
Hosjöholmen för skolor och övriga grupper under vår
och höst. 2018 har 200 individer i alla åldrar provat att
paddla i forsen. Det är en uppskattad friluftsaktivitet,
som deltagare rekommenderar vidare till fler.

Bästa Lovet
I samarbete med Falu kommun arrangerade Falu
kanotklubb två veckor med lov-aktiviteter i
forspaddling. Vecka 33 erbjöds kanotslalom för
nybörjare 10-15 år i Hosjöholmen. Vecka 44 erbjöds
forspaddling i Falu Vildvattenpark för ungdomar 14-17
år. Totalt deltog 50 barn och ungdomar. Det blev
lyckade sommar/höstveckor med mycket positiv
feedback och fina inslag i lokalpressen och
skoltidningen från Lugnetgymnasiet.

Seniorer 65+
2017 genomförde Falu kanotklubb ett lyckat projekt
med pensionärer 65+ som ville lära sig paddla. 20
seniorer 65-80 år blev medlemmar i klubben och ett
gäng bestämde sig att fortsätta paddla på egen hand
varje torsdag morgon under 2018. Det blev fina turer
på Sundbornsån och lyckad träning i naturen.
I oktober fortsatt veckoträningen inomhus i gymmet i
Falu kanotklubbs lokal. Den glada seniorgruppen
inspirerade andra pensionärer som bor i Hosjöholmen.
En ny träningsgrupp började träna i gymmet i slutet av
2018. Gruppen ”Antikrundan” kommer att träffas i
gymmet varje onsdag morgon under 2019 och flera har
redan önskat prova paddla när vädret blir fint. Riktigt
häftigt!
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Paddling och funktionsnedsättning

Slutord

Falu kanotklubb ingick 2013 i ett nationellt projekt för
att göra friluftsliv och paddling tillgängligt för barn,
ungdomar, vuxna med funktionsnedsättning. I
samarbete med RG Stockholm och RG Dalarna har
Falu kanotklubb tillgång till anpassade kajaker.
Klubben äger också flera kanoter som passar personer
med olika typer av funktionsnedsättning.

2018 blev ett tufft år, då Svenska kanotförbundet
trakasserade Falu kanotklubbs medlemmar och styrelse
på ett otroligt förnedrande sätt. Vi lyckades behålla
glädje men månader av påhopp tog mycket onödig
energi. Vi gläder oss att Riksidrottsnämnden avslogs
SKF:s påhittade anmälningar mot klubbens
slalomaktiva. Förhoppningsvis kommer RIN att ta fler
positiva beslut, som på sikt kan leda till en bättre
organisation och bättre arbetsvillkor inom hela
kanotförbundet.
RIN:s beslut: http://kanotslalom.se/wordpress/?p=6581

Maj 2018 deltog unga ledarna Amanda Fagerlund och
David Tegmark i en specifik ledarutbildning på Bosön,
om paddling och handikapp. Tillsammans med Falu
kommun och RG Dalarna ordnade vi fyra tillfällen med
paddling vid Liljans Herrgård. Det blev fyra lyckade
dagar där 20 nybörjare med funktionsnedsättning
kunde paddla på sjön.
Vi fortsätter att utöka kunskap, anpassa utrustning och
klubbhuset, så att paddling och regelbunden paddling i
Hosjöholmen blir ännu mer tillgängligt oavsett
funktionsnedsättning.

Städlista
Klubben uppdaterar varje år en städlista uppdelad på
medlemmar och familjer som deltar i en träningsgrupp.
Städlistan gör klubbhuset fräschare. Fler känner sig
delaktiga i föreningens vardag. Medlemmarnas insats
är helt fantastisk.

Under 2018 har vi gjort många paddlingsturer på
Sundbornsån, Hosjön samt till Björbo och forsarna
däromkring. Det har paddlats i såväl stora som små
vattendrag, i Sverige och utomlands. Samarbetet med
Falu vildvattenpark och kanotföreningar i Dalarna gör
att fler paddlar allt mer och kan mer. Därmed finns
potentiell till framtida barn/ungdomstränare och
styrelseledamöter, som i sin tur kan skapa en ännu
större paddlingsverksamhet lokalt och regionalt.
/Falu Kanotklubbs styrelse
Januari 2019

Ideella, arvoderade, avlönade krafter
De senaste åren har Falu kanotklubb försökt hitta en
balans mellan ideella, arvoderade och avlönade krafter.
Målet är att arvode och avlönade medlemmar stödjer
den ideella verksamheten. Under 2018 fick 15
personer, varav 14 unga tränare och en
idrottsutvecklare, arvode eller lön. Det tycks fungera
bra och vi fortsätter vidare i denna riktning.
I samarbete med Falu kommun deltog totalt 13 unga
ledare i feriearbete i Hosjöholmen och i kommunens
sommaraktiviteter ”Sjöhäng”.
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