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STYRELSENS BERÄTTELSE 
Styrelsen har under 2017 sammanträtt vid 10 protokollförda tillfällen. Vi kan sammanfatta det gångna 
året med att föreningens samtliga verksamhetsgrenar bara fortsätter att växa i styrka. En närmare 
summering av dessa sektioners arbete och resultat finns presenterat längre fram i 
verksamhetsberättelsen. 
 
Under året har ett samarbete inletts med SISU Idrottsutbildarna för att diskutera klubbens 
utvecklingsmöjligheter. Ett första möte hölls under en dag, den 10 oktober 2017 på Bosön. Detta 
utvecklingsarbete kommer att fortsätta. Det är styrelsens förhoppning att fler intresserade kommer att 
delta i dessa sammankomster. Nästa aktivitet är planerad till den 15 april 2018 på Bosön. 
 
BKK:s arrendeavtal med Kungliga Djurgårdens Förvaltning som löper på tre år har sagts upp för 
omförhandling. Förhandling om ett nytt avtal pågår. 
 
Det är glädjande att vi har en så pass stor förening med så många aktiva kanotister inom alla grenar. 
Intresset för att ansluta sig till klubben är stort, den begränsning som styr antalet medlemmar är i mångt 
och mycket antalet tillgängliga kanotplatser i våra kanotförråd. Uthyrningen under 2017 har fortsatt att 
gå bra. Vi kan konstateras att det fortfarande finns ett stort intresse bland stockholmare och turister att 
komma till oss och hyra kanot.  
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MEDLEMSKAP 
Brunnsvikens Kanotklubb är ansluten till:  

- Svenska Kanotförbundet  
- Stockholms Kanotförbund  
- Föreningen Kanot Storstockholm (Kraftcenter) 
- Haga Brunnsvikens Vänner 
 

KLUBBHUS OCH KLUBBMÄSTERI 

Brunnsvikens Kanotklubb är förlagd till Frescati Hagväg 5, 114 19 Stockholm. Eva Berglund-Lindbäck har, 
precis som under tidigare år, skött klubbmästeriet för Brunnsvikens Kanotklubb. Hon har bland annat 
sett till att klubblokaler och rabatter/planteringar runt klubbhuset varit skötta, samt införskaffat 
material och förtäring vid möten och arbetsdagar. Under föregående år har klubben medverkat vid 
Hagadagen och Ljusfesten, vilka arrangeras av Haga Brunnsvikens Vänner. 

HEMSIDA & KOMMUNIKATION 
Brunnsvikens Kanotklubbs hemsida (www.bkk.se) fungerar som kommunikationsverktyg för klubbens 
medlemmar. På hemsidan läggs det regelbundet ut aktuell information som berör BKK:s verksamhet. 
Eftersom hemsidan är klubbens enda informationsverktyg är det upp till varje medlem att gå in på 
hemsidan och läsa informationen som läggs upp där. BKK har även en sida på Facebook, där information 
om verksamheten publiceras regelbundet (www.facebook.com/brunnsvikenskanotklubb). En lista över 
mailadresser till ansvariga inom varje sektion finns på klubbens hemsida, under fliken klubben/kontakta 
oss.  

UTHYRNINGSVERKSAMHET 
Ansvarig: Atle Lindbäck 

Uthyrningen lägger en sommar med relativt kallt väder till handlingarna. Under varma perioder har 
efterfrågan varit rekordstor medan kallare/regniga perioder visat på det motsatta. Uthyrningen har 
under säsongen 2017 och även 2016 satsat på att reparera och förstärka de glasfiberkajaker som hyrs 
ut. Rutinerna för detta har förbättrats avsevärt. Även nya kajaker har införskaffats. Liksom tidigare år 
har det handlat om tvåmanskajaker och målet är att på sikt öka andelen av dessa kajaker ytterligare. 
Det ger ett mer effektivt utnyttjande av förrådsutrymmet och möjligheten att hyra ut till fler.  

Att paddla kajak på Brunnsviken fortsätter att vara en populär aktivitet för skolor och företag.  Vi är även 
glada att samarbeta med organisationer såsom RG aktiv rehabilitering, Friskis & Svettis och Stockholms 
Guidebyrå, vilket öppnar upp för att fler och fler introduceras till kanotsporten och Brunnsvikens 
Kanotklubb.  

Uthyrningssektionen vill lyfta fram arbetsinsatsen som utförts av de som jobbat i uthyrningen under 
säsongen, en mycket bra insats. 



	

KANOTSKOLA 
Ansvarig: Sara Berglöf 

Likt tidigare år genomförde klubben kanotskola under sommaren 2017. Detta inföll under 2 tillfällen där 
vardera sträckte sig under heldagar måndag-fredag.  

Barnen fick under veckan som följde lära sig den ädla konsten att paddla kajak. Detta innefattade även 
att få hänga med i en k4 besättning med ett gäng engagerade ledare. Dessutom fick barnen möjlighet 
att testa på att paddla polokanot och canadensare. Kanotskolan är något som barnen verkar uppskatta 
både på land och i vattnet. Detta märks även på ledarna som i vissa fall en gång själva deltagit som elever 
på kanotskola.  

Det som utmärker Brunnsvikens kanotklubb, och det gäller i många delar av klubbverksamheten, är hur 
kanotister på alla nivåer, stora som små, hjälps åt med att sprida vidare glädjen med att paddla kanot.  

UNGDOMS- OCH TÄVLINGSVERKSAMHET 
Ansvarig: Linda Härefelt 

Under verksamhetsåret 2017 har ungdomsverksamheten på Brunnsviken fortsatt framåt. Den ordinarie 
ungdomsgruppen tränar gemensamt två gånger i veckan under både sommar- och vintersäsong. Vi har 
flera ungdomar i åldrarna 16–25 år som elitsatsar och deras träning läggs upp enligt individuella 
målsättningar och behov. Ett antal av dessa har under året varit uttagna till en rad landslagsuppdrag och 
det känns kul att Brunnsviken nu är en av Sveriges främsta kanotklubbar på tävlingsbanorna. 

Den uttalade målsättningen med ungdomsverksamheten på klubben är att alla ska få vara med och 
paddla oavsett erfarenhet, målsättning eller tävlingsresultat. Fokus ligger också på att bygga upp en 
stark sammanhållning mellan ungdomarna. Under 2017 har även flera sammanhållande aktiviteter 
arrangerats, bland annat gemensam besättningsträning, mörkerpaddling i havskajak och en resa till 
Boda borg under vintern.  

BKK har deltagit på flera nationella tävlingar under året, bland annat Svenska Ungdomscupen (SUC), 
nationella regattor samt svenska mästerskap i både sprint och maraton. Under sprint-SM i Jönköping 
kammade Brunnsvikens kanotister hem totalt 16 medaljer, främst i seniorklassen. 

SVENSKA MÄSTERSKAPEN 2017 – Medaljöversikt Senior 

KLASS NAMN RESULTAT 

H22 David Johansson Brons K1 200m 

D22 Julia Seger/Linda Härefelt/Sara Berglöf/Rebecca Friedman 
Brons K4 200m 
Silver K4 1000m 
Brons K1 stafett 4x200m 

H22 Albert Friman/Sebastian Jakobsson/Fredrik Friman/David Johansson 

Silver K4 1000m 
Guld K4 500m 
Guld K4 200m 
Guld K1 stafett 4x200m 

 



	

VETERANSEKTIONEN 
Ansvarig: Urban Höglund 

Master OS avgjordes på Nya Zeeland i april, ingen Brunnsvikare deltog pga. datum och avstånd. Men 
på de nationella mästerskapen gjorde klubbens veteraner en fortsatt bra och stabil insats på: 

Master Marathon SM i Bengtsfors den 20 maj 2017. 
18 km H40 Brons Maciej Chwieros. 
18km H60 Guld Urban Höglund. 
 
Master sprint SM vecka 17–22 juli i Jönköping 2017 
K1 200 m H45 6: a Richard Tegnér 47,020 sek. 
K1 200 m H55 Guld Robert Hedberg 42,220 sek. 
K1 200 m H60 Guld Urban Höglund 40,400 sek. (nytt personligt record och bästa veteran tid) 
K2 200 m H55 Guld Urban Höglund och Robert Hedberg 38,160 sek. 
K1 500 m H45 Brons Richard Tegnér 2,14,62 min. 
K1 500 m H55 Silver Robert Hedberg 2,10,86. 
K1 500 m H60 Guld Urban Höglund 2,04,84 min. 
K2 500 m H45 Guld Urban Höglund och Robert Hedberg 1,57,59 min. 
K1 1000 m H45 Brons Richard Tegnér 4,18,86 min 
K1 5000 m H35 15:e Richard Tegnér. 26,32,10 min 

MOTIONSVERKSAMHET 

Ansvarig: Bengt Olsson 

Motionssektionen startade upp 2017 i Brunnsviken i maj.  Ledarledda träningstillfällen har funnits varje 
onsdag från början av maj t.o.m. in i oktober (förutom några tillfällen under juli månad) främst under 
Bengt Olssons ledning samt via medlemmar i onsdagsgruppen. Möjligheten att under året samköra med 
ungdoms/elitträningen har inte nyttjats lika mycket som under 2016. 

Tävlingsarrangemang som motionssektionens medlemmar har deltagit i är Stockholms Cupen, Surfski- 
SM, SKF:s veterancup, Göta kanalloppet och Dalslands Kanotmaraton. 

BKK:s motionssektion har haft väldigt många nya deltagare som velat lära sig paddla 
motions/tävlingskajaker samt surfskis.  Detta har gjort att vi ofta haft brist på motionskajaker, 
vingpaddlar samt ledarresurser. Framförallt har det varit brist på instegskajaker typ Coastrunners även 
om stora insatser gjorts av reparationsansvariga för att få alla Coastrunners och Plastex paddelbara. 
Fokus har legat på teknikträning före ren motions/konditionsträning.  

Sammanfattningsvis har kanotsäsongen 2017 för motionssektionens aktiva medlemmar varit väldigt 
positiv en uppstartssäsong för flera nytillkomna motions- samt triatletkanotister.  Info om 
motionssektionens verksamhet har i huvudsak funnits att tillgå på BKK:s hemsida. samt via 
kanotuthyrningen. 



	

SEKTIONEN FÖR PARAKANOT 
Ansvarig: Eva Berglund-Lindbäck 

BKK stärker sin position som en bra klubb för funktionsnedsatta och har utökat samarbetet med 
Rekryteringsgruppen för Aktiv rehabilitering detta år. Med hjälp från svenska kanotförbundet har en 
anpassad VKV Lisa (modifierad styranordning och sitsfastsättning) köpts in för att underlätta övergången 
från mkt stadig kanot till lite mer lättpaddlad kanot för att sen ha möjlighet att köra en 
paratävlingskanot. 

Vi har under försommaren kört en lite mer snabbpaddlande grupp i RG:s regi där Fredrik Friman och 
undertecknad skött verksamheten. En prova på dag med Stockholms Handikappidrottsförbund 
genomfördes en lördag i juni. Då gästades vi av Filip Olsson parakanotist från Lidköping som var med 
och inspirerade. Gensvaret var dock lite svagt och av 4 anmälda kom 2. Under hösten fortsatte 
samarbetet och träningen med RG och avslutades med att i oktober 4 kanotister klassades av 
representanter från internationella kanotförbundet. Varav en direkt sökte medlemskap i BKK. 

Helene Ripa, klubbens och Sveriges mest meriterade parakanotist, beslutade detta år att lägga ner sin 
skidsatsning på Paralympics i Syd Korea efter ett För-OS i mars och satsa på kanot istället. Hon inledde 
med en försäsong utan speciellt mycket paddelträning på vattnet med en fin 2: a plats på världscupen i 
Szeged Ungern. Följde upp med en 3:e plats på EM i Bulgarien på K1 200m och avslutade säsongen med 
en 7:e placering på VM i Racice Tjeckien. En liten besvikelse för Helene med VM placeringen men 
marginalerna är små och minsta krångel i start och material ger utslag. Nu tas nya tag och senhösten 
inleddes med ett läger med sprintlaget i Cadiz, Spanien. 

Undertecknad har haft en deltidstjänstgöring (som avslutades i september -17) på svenska 
kanotförbundet där ett av uppdragen varit att lansera parakanot i Sverige samt att parakanot skall ingå 
i sprintlandslagets verksamhet. Detta gör att lagen nu slås ihop (från oktober-17) med en gemensam 
förbundskapten. Skall para kunna utvecklas på sikt bör dock en separat kapten för para utses. Detta får 
framtiden utvisa. 

FASTIGHETSGRUPPEN 
Ansvarig: Maciej Chwieros 

Under verksamhetsåret 2017 har fastighetsgruppen haft regelbundna möten där verksamheten 
diskuterats och planerats. Fastighetsgruppen har planerat och genomfört städdagar i april och oktober. 
Då har städning och mindre reparationer ordnats i och utanför våra klubblokaler. Mindre 
målningsreparationer har också gjorts under året. 

Verksamhetsåret har varit relativt lugnt under 2017, men planeringen pågår inför framtiden. Bland 
annat ser man över möjligheterna att renovera delar av klubbhuset när det gäller t.ex. kök, toaletter, 
ventilation och målningsreparationer. 



	

LÅNGFÄRDSVERKSAMHET 
Tisdagsträningarna har som vanligt hållits på Brunnsviken med start i maj respektive augusti. På 
tisdagsträningarna fokuserar vi på paddelteknik i havskajak med syfte att kunna paddla tryggt och säkert 
på våra turer.  
 
Bassängträningarna hålls under vinterhalvåret med en träning varannan vecka. Träningarna sker i 
Eriksdalsbadet. Tiden för träningarna delar vi med forskajakklubben Strömstararna. I bassängen ligger 
fokus på blöta övningar som räddningsövningar och rollar. Det har under året inte varit fullt på 
bassängträningarna så vi hälsar fler deltagare välkomna att delta på träningarna. 

SLUTORD 
Med denna verksamhetsberättelse vill styrelsen för Brunnsvikens Kanotklubb framföra sitt tack till alla 
som gjort det möjligt att genomföra alla aktiviteter samt till alla medlemmar som visat sin uppskattning 
på det arbete som lagts ner under året. 
 
Inför 2018 står vi inför nya utmaningar att finna både nya och intressanta aktiviteter samt att vårda och 
utveckla de vi redan har. Vi kommer fortsättningsvis att ha ett stort fokus på verksamheten i våra 
sektioner och att vi också välkomnar nya medlemmar till föreningen. 
 
Och Du!  
Anmäl intresse till att delta i vårt utvecklingsarbete tillsammans med SISU på Bosön den 15 april! 
 
Ordförande Brunnsvikens Kanotklubb 
Tord Ekberg 
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