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Inledning
2020 blev inte som någon planerat pga pandemin men för Kalmar Kanotklubbens del har det
gått relativt bra trots allt. Vi har ökat vårt medlemsantal, kommit igång med den nya
sektionen SUP som även tagit flera medaljer på SM-nivån och haft ett väldigt bra resultat i
canadensaruthyrningen. Under året har två juniorkajaker och fyra SUP-brädor köpts in. Pga
minskat ledare antal testade vi att vissa medlemspaddlingar för havskajak var utan ledare
vilket har varit både positivt och negativt. I medlemsenkäten vi skickade ut i november kan vi
se att våra medlemmar är mycket nöjda med verksamheten som den bedrivs men även givit
tips på förbättringar varav flera finns med i verksamhetsplanen för 2021. Se bilaga kring
medlemsenkäten.
Anläggningen har fått sig ett lyft genom insatser av medlemmar, kommunen och DEL-TA.
Vi har införskaffat en ny kollektion med kläder som nu lanseras inför nya året och vi hoppas
den är intressant för dig att kanske köpa något från? Ullmax har trots pandemin gått bra i
försäljningen.
Några saker klarade vi inte av enligt verksamhetsplanen för 2020 – det handlar om att slutföra
en arbetsordning och att frigöra mer plats i förråden för kajaker, surf-ski och SUP:ar.
Årets resultat gick plus ca 38 000 ffa beroende på extra bidrag från staten pga Corona
pandemin och att vi trots det hade en bra canadensaruthyrning.

Medlems- & avtalsstatistik
Antalet medlemmar i klubben har under 2020 ökat något och ligger på drygt 350 st. Det är 40
medlemmar som har tecknat klubbkajakavtal, 89 medlemmar hyr kajakplats och 4
medlemmar hyr canadensarplats.

Aktivitetsstöd
Under 2020 har vi haft så få aktiva barn/ungdomar att det inte har genererat något
aktivitetsstöd. Kalmar kommun har ändrat reglerna för anläggningsbidrag under 2020 vilket
innebär att en förening måste ha minst 100 ”aktivitetstimmar” för att få detta. Om en förening
inte uppnår detta kommer stödet minska med 25% per år.

Havskajakgruppen

På grund av pandemin hade vi inga medlemspaddlingar i simhallen under vintern. Från och
med början av juni paddlade vi regelbundet på onsdagskvällar, fortsatt utan förutbestämd
ledare.
Under sommaren organiserades 10 grundkurser och 5 säkerhetskurser. Säkerhetskurserna
genomfördes i år som en dagskurs utomhus. Därtill har kurser i paddelteknik genomförts.
Flera dags- och övernattningsturer har arrangerats under sommaren och turerna har bl.a. gått
till Orrefors, Misterhult, Karlskrona, Ekenäs (sälpaddling), Kalmar. De flesta turer har
genomförts i dagstur men flertalet mörkerpaddlingar har också genomförts, bl.a. har vi
upplevt att paddla i mareld i våra hemmavatten.
Utbildning av ledare har genomförts dels genom Ledarpaketet som har börjat med teknikkurs
med fokus grönt paddelpass och tre ledare har också examinerats och erhållit grönt
paddelpass, vilket är en förutsättning för att senare kunna gå Kanotförbundets ledarutbildning
havskajakledare 1. Därtill har två ledare gått teknikkurs inför blått paddelpass.
Utbildningsinsatserna för havskajakledarna fortsätter under 2021.

Motionsgruppen
Kalmar Kanotklubbs nya sektion hade premiär under året efter att vi pga förändrade
ledarresurser behövde göra om ungdomsgruppen till en ren motionsgrupp inriktad på träning
och tävling för vuxna och äldre ungdomar som redan var tävlingsaktiva.
Säsongen inleddes med en fullbokad uppstartshelg för att underlätta för de, medlemmar som
var ovana vid motionskajaker och vingpaddlar, att komma igång. Därefter har vi haft
återkommande träningar en gång i veckan fram t o m september med ca 4–5 deltagare per
tillfälle. Initialt var det mycket fokus på teknik, men i takt med att deltagarna blev mer vana
gick vi över till pass med högre intensitet och varvade distans och intervallträning samt en del
besättningspaddling.
Pandemin satte sina spår även i vår verksamhet genom att årets tävlingsprogram blev
ordentligt reducerat och tyvärr fick även vår planerade vinterträning tillsammans med SUPoch Surfskigruppen ställas in efter ca fem träningstillfällen. Vi kunde dock komma iväg på
DM i mitten på september och fick där bevittna när vår ungdom Jacob paddlade hem
bronsmedaljen i K1 H14 200 meter respektive 2 500 m! Han tog även guld i K4 200 m
tillsammans med några jämnåriga killar från Karlskrona. Vi hoppas på att komma iväg på lite
fler tävlingar nästa år!

Surfskigruppen
Surfskigruppen har under säsongen - 2020 haft träningsdag på måndagar kl. 17.30 fr.o.m.
maj-oktober. Träningen har varit öppen för alla medlemmar. Vi har varit 2-7 st deltagare vid
tränings tillfällena och vi har anpassat oss efter nivån på gruppen. Fokus är alltid för nybörjare
att klara en reentry innan vi ger oss ut på öppet hav. Vid några tillfällen delade vi upp gruppen
med nybörjare och mer erfarna paddlare för att träningen ska tillgodose allas behov.
Erfarenhetsutbyte sker under träningen. Det har varit en stor blandning på deltagarna vad
gäller erfarenhet av paddling och träning. Under rådande omständigheter med covid-19 så har
vi utgått från klubben då vi avstått från att samåka.
Vinterträning med Motion- SUP-gruppen.
Gemensam uppskattad inomhusträning som tyvärr fick avbrytas p.g.a. nya restriktioner från
FHM.

SUP-gruppen
I början av säsongen köptes 4 st hårda brädor in till Kalmar kanotklubb. Dessa har blivit flitigt
använda på flera prova-på-tillfällen under 2020. Vi har haft organiserade klubbträningar på
onsdagar runt kl 17, det har varit mycket kul att så många har kommit och visat intresse.
SUP är en ganska ny sport och avstånden är långa för den som vill tävla. I början på
sommaren gick SM i teknisk långdistans och långdistans av stapeln vid Stråvalla strand. Jonas
och Ella stod på startlinjen och Ella fick med sig 2 guldmedaljer från tävlingarna. Den
svenska SUP-raceserien har vi även varit och nosat på där Jonas representerade Kalmar
kanotklubb i Klädesholmen runt. En mycket välorganiserad tävling och härlig stämning.
SM i teknisk sprint gick av stapeln i Motala och även där stod vi på startlinjen.
Under året som varit har vi paddlat en hel del men även börjat lägga en grund för
instegskurser för klubbens medlemmar. Vi har påbörjat en påbyggnad av våra ledares
kunskaper inom stående för att i sin tur kunna föra vidare dessa genom att åka på
träningsläger.
En mycket kul och givande träningshelg hölls under hösten med personer utifrån. Där hoppas
vi på vidare samarbete med dessa deltagare som även de har nystartad SUP-förening.

Familjegruppen
Under verksamhetsåret 2020 har Kalmar Kanotklubb på prov organiserat en familjegrupp, där
föräldrar och barn paddlar tillsammans.
Under sommaren när vattnet och vädret var varmt och skönt träffades fyra familjer för att
paddla. Först samlades föräldrar utan barn en gång för att paddla och lära känna varandra.
Nästa gång fanns barnen med, fyra pojkar och en flicka i åldrarna sju till elva år. Några av
dem hade lite paddelvana medan andra aldrig suttit i en kajak.
Under sommaren blev det tre tillfällen då vi paddlade med barnen, korta turer som innefattade
fika och bad också. Under tidigt 2021 gör vi en utvärdering om det finns förutsättningar att
fortsätta med denna verksamhet.

Canadensare uthyrning
Uthyrningen av klubbens 12 canadensare är helt klart en av de viktigaste inkomstkällorna i
verksamheten. Canadensaruthyrningen har under året genererat ca 150 000:-. Uthyrningen är
samtidigt ett mycket bra sätt att visa upp övrig klubbverksamhet för att väcka intresse för
kanotklubben och paddling i allmänhet. Klubben är fortsatt en “Godkänd Kanotcentral”.
Marknadsföringen via klubbens hemsida, Svenska kanotförbundets hemsida ”kanotvåg”,
Kalmar turist mm har nu fått ett ordentligt fäste hos kunderna. Vi är sedan flera år Kalmars
ledande kanotuthyrare. Tack vare vår kapacitet med 12 canadensare kan vi ta stora bokningar
från skolor, företag och föreningar. Som vanligt kräver denna verksamhet en insats av
medlemmarna för att det ska fungera och för att vi i framtiden skall kunna få denna
ekonomiska vinning. Annica sköter en stor del av uthyrningen under sin arbetstid men måste
avlastas under icke arbetstid vardagar, helger och semester. En arbetsgrupp som tagit ett
bredare ansvar för canadensarnas underhåll och uthyrning mm bildades under 2015. Den har
under året bara haft 7 medlemmar som har gjort en enorm insats under säsongen och tagit ett
stort ansvar för uthyrningen.

Klubbanläggning
Klubben har under 2020 genomfört två arbetsdagar som innefattat vår-och höststädning (27/4
o 17/10) av gemensamma lokaler, gårdstun och bryggor. Förutom städning har diverse
reparations- och underhållsarbete genomfört. Vid dessa tillfällen har också genomgång gjorts
av säkerhetsutrustning och diverse underhållsarbete av uthyrningskanoter genomförts.
Föreningen har under året anlitat DELTA som gjort följande åt klubben: Rengjort taket på
kanslihuset och klubbhuset, oljat in bryggorna, altanen vid badtunnan samt entrédörren till
klubbhuset.
Några medlemmar har målat kanslihuset.
Kalmar kommun tog under året ner den stora tallen mitt på gårdsplanen pga att den förstörde
asfalten och fanns risk för nedfallande grenar.
Under året har även en underhållsplan för att kunna planera underhållet bättre tagits fram.
Löpande under året har en av våra klubbmedlemmar ägnat mycket tid åt reparation och
underhåll av kajaker som gått sönder.
En annan medlem har gått igenom el och belysning.

Anläggningen: Kajakplatsinventering
Föreningen har sedan flera år haft kö till sina kajakplatser och som ett led i arbetet med att
lösa platssituationen gjordes en inventering av våra kajakplatser och hur de används i slutet av
säsongen. I samband med denna uppmanades även våra medlemmar med kajakplats hos oss
att fundera över sina behov av sin kajakplats och ev. alternativ sådan. Det preliminära
resultatet av inventeringen har glädjande nog visat en potential i att kunna lösa platsbristen
utan att behöva bygga om/nytt. Steg två i bearbetningen av resultatet fortsätter under våren
2021.

Badtunnan
Med anledning av den rådande Covid 19-pandemin har vi inte hyrt ut badtunnan i år.

Hemsidan
Kanotklubbens nya hemsida har fortsatt rullat på i sin nuvarande form under 2020 och har
förhoppningsvis, tillsammans med sociala medier, funkat som en bra paddlingsinspiration för
både gamla och nya medlemmar. Arbetet med att prova en digital bokningskalender för våra
klubbkajaker stötte tyvärr på en del oförutsedda problem som i kombination med pandemin
gjorde att projektet lagts på is under året.
I takt med det ökade intresset för kajakpaddling under vår och försommar märktes behovet av
att tydligare förklara vår förenings olika ingångar och aktiviteter. Detta resulterade i
materialet “Paddla med Kalmar Kanotklubb: En guide” som publicerades både på hemsidan
och via sociala medier och som tycktes besvara de flesta återkommande frågorna.
Den största uppdateringen under året har varit att försöka göra Säker och Trygg-materialet
mer lättillgängligt. Vi tackar så hemskt mycket för alla fina bildbidrag under årets gång.
Tyvärr har vi inte hunnit svara på alla som mailat till oss, men bilderna är icke desto mindre
uppskattade. Fortsätt gärna dela med er av era bästa paddelupplevelser!

Säker & Trygg förening
Vi är i år liksom tidigare år certifierade såsom Säker o Trygg klubb. I klubbens verksamheter
finns ett bra och brett tänk och handlande vad gäller säkerhet på vatten. Vi brukar betona
vikten av att Säker och Trygg fortsätter att vara en levande del i de verksamheter vi bedriver i
klubben, både på land (vid förberedelser, i möten) och, där vi helst vill vara, ute på vattnet.
Under året som gått har vi uppdaterat Säker och Trygg-dokumentet både vad gäller innehåll
och dess tillgänglighet på hemsidan. I grunddokumentet finns viktig information om
ledarverksamhet, agerande vid olyckstillbud, drog-, alkohol- och tobakspolicy mm. Utöver
det har varje verksamhet utarbetat ett eget säkerhetstänk vilket finns att läsa under respektive
verksamhets sektion på föreningens hemsida.
I år vill vi särskilt uppmärksamma SUP-sektionen, som är relativt ny, och som nu har
publicerat ett bra och brett säkerhetstänk, se hemsidan.
HLR-utbildning är viktig för både ledare och utövare, men situationen med pågående Covid
19-pandemi har under året inneburit att kurstillfällen uteblivit. Förhoppningsvis kan det
erbjudas under säsongen 2021. Covid 19 har också inneburit restriktioner för oss alla och
vissa begränsningar vad gäller klubbens verksamhet. Dock har vi trots allt haft en
välfungerande verksamhet ute på vattnet och ute i det fria. Klubbens policy vad gäller Covid
19 följer Kanotförbundets policy och information kring det har sedan i våras funnits på
hemsidan och på anslag nere vid klubben.

Ullmax-försäljning
Klubben har under året sålt underställ och värmande funktionskläder från Ullmax. Det är
högkvalitativa produkter till mycket bra priser. Den nya kollektionen från Ullmax har lite fler
färger att välja på vilket bidragit till ökad försäljning i år. På klubben har vi en uppsättning
produkter som medlemmarna kan titta på, och så har vi en väska medlemmarna kan ta med
sig till sina arbetsplatser t ex. Under året har klubben sålt för ca 38 000:-, vilket genererat en
förtjänst på ca 10 000:-.

Avslutning
Kalmar kanotklubb fortsätter att vara en livaktig förening som ständigt utvecklas. Vi från
styrelsen vill betona vikten av allt ideellt arbete som läggs av så många inom föreningen som
bygger både engagemang och bra aktiviteter. Coronan till trots har 2020 varit ett bra år för
föreningen, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt, då våra aktiviteter inte varit så
känsliga för smittspridningen.
Tack alla som bidragit med stort och smått!

Kalmar den 21 februari 2021

Niklas Holmgren
ordförande

