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STYRELSENS BERÄTTELSE 
Styrelsen har under 2019 sammanträtt vid 11 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 styrelsen haft ett arbetsmöte med klubbens funktionärer för att lägga fast 
rutiner för fakturering medlemsavgifter, hantering av uppgifter på klubbens hemsida och 
hantering av den viktiga funktionen med våra medlemsnycklar. 
 
För att tacka våra funktionärer för deras insatser bjöd styrelsen på middag som hölls på 
restaurang i Stockholm. Tack för era insatser!! 
 
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 2019 har gått bra. Vi kan fortfarande konstatera att det finns ett stort 
intresse bland stockholmare och turister att komma till oss för att hyra kanot. 
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MEDLEMSKAP 
Brunnsvikens Kanotklubb är ansluten till:  

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

KLUBBHUS & KLUBBMÄSTERI 
BKK har haft två städdagar under vår respektive höst med generös förtäring till de städande. 
Under mars månad också klubbens årsmöte med tillhörande förtäring i klubbhuset för ett 40-
tal medlemmar. 

Under våren genomfördes tävlingen Brunnsanbataljen (15/5) för motionspaddlare med 
förtäring efter. Klubben deltog under hösten i Ljusfesten (3/11) runt Brunnsviken med facklor 
på bryggor och runt Brunnsviken. Arrangemanget ordnades av Haga-Brunnsvikens vänner.  

Under året har Bengt Glassér lämnat oss. Han hade en framgångsrik tävlingskarriär under 1950-
talet och var en stor profil under klubbens uppbyggnad från slutet av1960-talet och framåt. 
Han ledde ett team som fick staden att betala o bygga vår kanotanläggning. Han var även 
klubbens ordförande under många år.  

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 
dessutom 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– AV  AT L E  L I N D B Ä C K 
Efter den rekordvarma säsongen 2018 bjöd säsongen 2019 på betydligt kallare väder. Vi märkte 
en viss avmattning av efterfrågan men uthyrningen har ändå bibehållit en förvånansvärt hög 
omsättning. Det har bland annat berott på att vi jobbat hårt med att hålla uppe en hög 
kundnöjdhet genom mer noggranna instruktioner och ett ännu bättre bemötande.  

De investeringar i material och rutiner vi etablerat under föregående år har också fallit ut väl 
och hjälpt oss att förbättra kundupplevelsen ytterligare.  



 

 

Även om uthyrningen är mycket populär för vanlig timuthyrning har antalet skolor och företag 
som vill paddla hos oss ökat. Det tycker vi är jättekul för det betyder att ännu fler får uppleva 
hur fantastiskt och lättillgängligt det faktiskt är att komma ut och paddla i Brunnsviken med 
omgivning. 

LÅNGFÄRDSVERKSAMHET – AV PER ISRAELSSON 

Under året har vi haft flera olika aktiviteter, verksamheter för BKK:s medlemmar. Vi har hållit 
14 st. tisdagsträningar där deltagarna fått lära sig allt från grunderna i paddling med havskajak 
till mer avancerade tekniker och olika räddningstekniker. Varannan vecka under vinter, vår, 
höst har vi haft inomhusträning i Eriksdalsbadet. 

Vi har anordnat flera dags- och helgturer där vi vänt oss till medlemmar som gör sin första tur 
till mer erfarna paddlare. Vi har bl.a. varit vid Ängsö nationalpark, paddlat runt Djurgården 
under nationaldagen, tränat teknik i vågor och vind utanför Nynäshamn och haft en bastutur 
till Ostholmen, Möja. 

Under tre tisdagsträningar har vi haft träning för Grönt paddelpass. Där har en begränsad skara 
fått möjlighet att träna de färdigheter som krävs för Grönt paddelpass. Vi har även hållit i 
examination. 

Vi som lett och tränat medlemmarna har varit 12 personer uppdelade på de olika delarna av 
verksamheten. Tre av våra ledare har utbildat sig eller påbörjat sin utbildning till 
Havskajakledare 1 eller 2. Se kanotförbundets utbildningar för mer information. 

Vi har köpt in en ny kajak till medlemslånet. 

PARAKANOT  

Klubben har i nuläget en tävlingsaktiv parakanotist, Helene Ripa, som har haft stora framgångar 
genom åren. Under tävlingssäsongen placerade hon sig på en 10:e plats på VM i Szeged. Hon 
blev även nominerad till Årets kvinnliga paraidrottare på Parasportgalan. 

I samarbete med Rekryteringsgruppen (RG) har det även arrangerats träning för 
parakanotister på BKK under året. Ledare från RG och Brunnsviken har gemensamt hållit i 
träningspassen. 

BARN, UNGDOMS- OCH TÄVLINGSVERKSAMHET – A V  L I N D A  HÄ R E F E L T 
Ungdomsverksamheten på Brunnsviken pågår året om med ledarledd träning flera dagar i 
veckan. Ett antal av dessa aktiva har under året varit uttagna till landslagsuppdrag och 
Brunnsviken är idag en klubb med framskjutna placeringar i seniorklass på de stora nationella 
regattorna. 

Under sommaren arrangerades som vanligt kanotskola för barn och ungdomar. Kurserna var 
4–5 dagar långa och organiserades som dagläger. Majoriteten av klubbens aktiva ungdomar har 



 

 

jobbat som ledare på kanotskolan och fått arrangera aktiviteter och träningspass för barnen 
som deltagit på kanotskolan.  

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 2019 har sammanhållande 
aktiviteter arrangerats, bland annat gemensam höstpaddling i havskajaker med grillning under 
hösten.  

BKK har deltagit på flera nationella tävlingar under året, bland annat Svenska Ungdomscupen 
(SUC) och nationella regattor. Under SM-veckan i Luleå lyckades Brunnsvikens kanotister hem 
sammanlagt 20 medaljer i ungdoms-, junior-, senior- och veteranklasserna. Klubben fick även 
för andra året i rad ta emot Gert Fredrikssons vandringspris för att vi hade de tre främsta 
seniorherrarna på 1000 meter på SM – Albert Friman, Fredrik Friman och David Johansson! 

ÖVERSIKT AV SM-MEDALJER 2019 

H22 

Guld K4 500m - Albert Friman/David Johansson/Fredrik Friman/Sebastian Jakobsson 
Guld K4 1000m - Albert Friman/David Johansson/Fredrik Friman/Sebastian Jakobsson 
Silver K4 200m - Albert Friman/David Johansson/Fredrik Friman/Sebastian Jakobsson 
Brons K4 5000m -Albert Friman/David Johansson/Sebastian Jakobsson/Erik Åsgrim 

Guld K1 4x200m - Albert Friman/David Johansson/Fredrik Friman/Erik Åsgrim 

Brons K2 500m – Albert Friman/Fredrik Friman 
Brons K2 5000m Albert Friman/Fredrik Friman 

Brons K1 200m - David Johansson 

Guld C1 1000m - Maciej Chwieros 
Guld C1 200m - Maciej Chwieros 
Guld C1 500m - Maciej Chwieros 

H21 Brons K1 500m - Erik Åsgrim 

D18 
Silver D18 K2 1000m Rebecca/Elin 
Guld D18 K2 200m Rebecca/Elin 
Brons D18 K2 5000m Rebecca/Elin 

D16 Brons D16 K1 2500m Elin 

VETERANSEKTIONEN – AV URBAN HÖGLUND 
Master sprint SM vecka 16–21 juli i Nyköping 2019 

- H60 K1 200 m Guld Urban Höglund 
- H60 K1 200 m Silver Robert Hedberg  
- H60 K1 500 m Guld Urban Höglund 
- H50 K1 500 m Silver Richard Tegnér 

 



 

 

Brunnsvikens Master VM medaljer 2019 

Brunnsviken fick under 2019 två master världsmästare Robert Hedberg och Urban Höglund. Med full 
pott, trippla guld och ett silver- De svenska Masterskanotisterna inom Sprint, Robert Hedberg och Urban 
Höglund skördade stora framgångar när Masters-VM avgjordes i Ungern!  

Det rutinerade sprintparet Urban Höglund och Robert Hedberg representerade Sverige när Masters-VM 
i Sprint avgjordes i Szeged i augusti 2019. Och de levererade stort! Tävlingarna hölls mellan 29–30 
augusti och avgjordes i Ungerns, kanotmeckats mest traditionsfyllda kanotarena i Szeged, där Sprint- 
och Parakanot-VM avgjordes tio dagar innan.  

Under torsdagens finaldag inledde Urban och Robert med att tillsammans vinna K2 1000 m i klassen 
H60. Dagen där på fick Robert sin stora revansch när han tog Guldet 15 hundradelar före Urban på K1 
200 m i klassen H60. Senare samma dag på fredagen kom det tredje Guldet för Robert och Urban på 
K2 200m i H60. 

- H60 K1 200 m Guld Robert Hedberg  
- H60 K1 200 m Silver Urban Höglund 
- H60 K2 1000 m Guld Robert Hedberg och Urban Höglund 
- H60 K2 200 m Guld Robert Hedberg och Urban Höglund 

MOTIONSVERKSAMHET – AV  PE T E R  RE D E L U N D 

Motionssektionen startade upp 2019 års verksamhet i maj. Redan i mitten av maj deltog flera 
medlemmar från motionsgruppen i klubbens egen tävling Brunnsanbataljen. Motionssektionens 
medlemmar har under året deltagit vid olika tävlingsarrangemang som Stockholms Cupen, Surfski SM, 
SKF:s veterancup och Göta kanalloppet. 

Ledarledda träningstillfällen har funnits varje onsdag från början av maj till in i oktober (förutom några 
tillfällen under juli månad) främst under Bengt Olssons ledning. Fokus har legat på teknikträning samt 
intervallträning.  

BKK:s motionssektion har haft många deltagare som velat lära sig och utveckla sin paddling av 
motions/tävlingskajaker samt surfskis.  Detta har fört med sig en brist på motionskajaker, vingpaddlar 
samt ledarresurser. Framförallt har det varit brist på instegskajaker samt förlängningsbara vingpaddlar 
som inte ärjar ihop.  

Sammanfattningsvis har kanotsäsongen 2019 för motionssektionens aktiva medlemmar varit en väldigt 
positiv säsong för flera nya motionskanotister som utvecklat sin paddlingsförmåga. Information om 
motionssektionens verksamhet har i huvudsak funnits att tillgå på BKK:s hemsida och Onsdagsgruppen 
på Facebook samt via kanotuthyrningen. 

FASTIGHETSGRUPPEN 
Under verksamhetsåret 2018 har fastighetsgruppen träffats på regelbundna möten för att 
diskutera verksamheten. Fastighetsgruppen har arrangerat två städdagar i april och oktober. 
Då har städning och mindre reparationer ordnats i och utanför våra klubblokaler. Andra arbeten 
som har gjorts under året: 



 

 

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 2020 står vi inför nya utmaningar att finna både nya och intressanta aktiviteter samt att 
vårda och utveckla det vi redan har. Ett stort projekt att ta tag i är, planering för renovering och 
vård av vår fina klubbanläggning. Det är främst klubbhuset som vi måste lägga fokus på. 
Vi kommer även 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 fortsatta utvecklingsarbete inom BKK! 
 
Ordförande Brunnsvikens Kanotklubb 
Tord Ekberg 
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