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STYRELSENS BERÄTTELSE

Verksamhetsåret 2021 har varit ett produktivt år för BKK. Trots att pandemin krävde

anpassningar av verksamheten så har de flesta av våra aktiviteter kunnat genomföras.

Styrelsen har regelbundet bevakat restriktionerna för att kunna efterleva dessa i klubbhus och

träningsgrupper. Vi ser ett ökat intresse för träning och rekreation i området runt Brunnsviken

och därför har styrelsen jobbat kring de frågor som vi tror främjar intresset för paddling  och

gynnar klubben på sikt.

Styrelsen har under 2021 sammanträtt vid 10 protokollförda tillfällen, där flertalet av dem var

digitala. Fokus har under året legat på flera större punkter, exempelvis uppdatering av villkor

för medlemskap, renovering av klubbhuset samt utvecklingsarbete tillsammans med klubbens

funktionärer. Dessa områden var något som påbörjades föregående år, och som styrelsen

avser att fortsätta arbeta med framöver.
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MEDLEMSKAP

Brunnsvikens Kanotklubb är ansluten till:

− Svenska Kanotförbundet

− Stockholms Kanotförbund

-  Föreningen Kanot Storstockholm (Kraftcenter)

− Haga Brunnsvikens Vänner

KLUBBHUS & KLUBBMÄSTERI
Vid städdagar, gemensamma sammankomster och tävling i st erikscupen under året  har vår

klubbmästare Eva Berglund ordnat med förtäring och fika. Vi tackar även Eva för att hon

sköter om vår anläggning med gräsklippning, fix av rabatter runt klubbhuset samt bidrar till

renhållning på plats. Eva står även för Julstämning varje år med fix av julgran och julpynt. Tack

Eva!

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.

Klubbens årsmöte hölls för första gången digitalt på distans pga rådande pandemi.

Folkhälsomyndighetens restriktioner hindrade oss från att samlas i klubbens lokaler.



UTHYRNINGSVERKSAMHET– AV ATLE LINDBÄCK

Liksom säsongen 2020 var 2021 en säsong som präglades av de restriktioner som

corona-pandemin medfört. Uthyrningens personal och kunder har följt

folkhälsomyndighetens restriktioner så att säsongen har kunnat genomföras på ett säkert

sätt. Allt fler har upptäckt kanotpaddling som friluftsaktivitet och Brunnsvikens Kanotklubb

finns till för att främja folkhälsan.

Flera grupper har kunnat genomföra sina aktiviteter under säsongen 2021. Här märks bland

annat RG aktiv rehabilitering som delat upp sina grupper på 2 dagar i veckan för att undvika

trängsel. Cybergymnasiet höll också sin stora friluftsdag med 300 elever som paddlade i olika

grupper.

I år bestod uthyrningspersonalen av ett team om 10 personer som alla gjorde sitt yttersta för

att göra säsongen 2021 till den bästa möjliga. Vi vill tacka alla kunder som besökt oss och vi

hoppas på ett ännu bättre 2022.

LÅNGFÄRDSVERKSAMHET – AV Karin Geissler

Under säsongen 2021 har vi hållit 14 tisdagsträningar, från maj till och med september med

uppehåll under sommarsemestrarna.

Vi har anordnat dagsturer, Lidingö runt, teknikturer m.fl.. Pga pandemin har vi endast hållit

dagsturer. Vi har även behövt hålla ned deltagarantalet på tisdagsträningarna för minskad

spridningsrisk och veta att vi har tillräckligt antal ledare för träningarna.

Alla bassängträning tillfälle från januari till mars ställdes in på grund av pandemin. I höstas

kunde vi genomföra träningen igen, vi genomförde 5 tillfälle från oktober till december.

Vi anordnat en examination för grön paddelpass, med 3 deltagare, där 2 blev godkänd.

Vi har köpt in säkerhetsutrustning så som bogserlinor samt delar av förstahjälpenkit. Vi har

inte kunnat genomföra inköp av ny kajak till medlemslånet. Det hoppas vi kunna göra under

kommande säsong.

Under året har vi fått tillskott på ledarsidan med fyra personer.



PARAKANOT

Helene Ripa kvalade till Paralympics i Tokyo och slutade där på 5:e plats i klassen KL3

på distansen 200 meter. Klubben är väldigt stolta och imponerade över Helenes

prestation efter en strulig försäsong med skador. Helene firades med tårta och

blommor i klubbhuset efter hemkomsten från Paralympics.

Helene stod även för många fina lopp på sprint-SM i Örkelljunga där hon utöver

Parakanotloppen även körde besättning i D22 och Mix22. Hon tog, tillsammans med

Fredrik Friman, Rebecca Friedman och David Johansson, ett Silver i Mix22 på distansen

K4 500m.

I samarbete med RG Aktiv Rehabilitering har det arrangerats träning för parakanotister

under året.

BARN, UNGDOMS- OCH TÄVLINGSVERKSAMHET – AV LINDA HÄREFELT

Klubbens ungdomsverksamhet fortsätter utvecklas och vi har en stor grupp barn med god

träningsnärvaro. Kanotskola genomfördes under sommaren och organiserades dels som

dagläger, dels som en kortare variant med halvdagar. Flera av klubbens aktiva ungdomar har

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

som deltagit.

Målet med verksamheten i barn- och ungdomsgrupperna är främst att bygga god

sammanhållning och hitta träningsglädje tillsammans, samt utveckla förutsättningar för att

deltagarna ska kunna fortsätta vara fysiskt aktiva hela livet. De ungdomar som är intresserade

av att tävla och utvecklas till elitnivå ska ha möjlighet att göra det, men erfarenhet,

målsättning eller tävlingsresultat ska inte vara något krav för deltagande i

träningsverksamheten.

Under 2021 har arbetet med att utveckla en strukturerad träningsverksamhet för kanotister i

junior- och senioråldern (>16 år) fortsatt. En av pusselbitarna är att kunna erbjuda goda

möjligheter för att kombinera skola och träning, vilket nu initieras genom att en Nationellt

godkänd idrottsutbildning (NIU) för kanot startar på Stockholms Idrottsgymnasium. Skolstart

för den första gruppen antagna kanotister blir höstterminen 2022.



BKK har deltagit på flera tävlingar under året, bland annat Sankt Erikspaddeln, Svenska

Ungdomscupen (SUC), samt nationella regattor och mästerskap. Elin Höglund blev uttagen att

representera Sverige på junior-VM i Portugal och nordiska mästerskapet i Sverige.

ÖVERSIKT AV SM-MEDALJER 2021

D18

K1 200m Brons Elin Höglund

K1 500m Brons Elin Höglund

K1 1000m Brons Elin Höglund

K1 shorttrack Silver Elin Höglund

H22

K4 500m Silver Albert Friman/Fredrik Friman/David Johansson/Urban Höglund

K4 200m Silver Albert Friman/Fredrik Friman/David Johansson/Urban Höglund

K4 1000m Silver Albert Friman/Fredrik Friman/David Johansson/Urban Höglund

K4 5000m Brons Albert Friman/Fredrik Friman/David Johansson/Urban Höglund

K1 4x200m Guld Albert Friman/Fredrik Friman/David Johansson/Urban Höglund

Mix22

K4 500m Silver Fredrik Friman/Rebecca Friedman/David Johansson/Helene Ripa

MOTIONSVERKSAMHET – AV Bengt Olsson

Motionssektionen startade upp träningen 2021 i slutet av april.
Ledarledda träningstillfällen har funnits varje onsdag från april till oktober (förutom under juli
månad) under Bengt Olssons ledning. Närvaron har varit stor 6-12 st. per träning så vid några
tillfällen har det varit brist på kajaker och/eller vingpaddlar.
Fokus har förutom att utveckla sin paddling av motions/tävlingskajaker samt surfskis bygga
upp fart samt paddeluthållighet. Det har varit en stor spridning på kunskap bland deltagarna
under säsongen. Deltagare ur gruppen har fått medverka som kompletterande instruktörer för
att kunna möta behovet av omhändertagande av nyare deltagare.
Sammanfattningsvis har kanotsäsongen 2021 för motionssektionens aktiva medlemmar varit
en väldigt positiv säsong för flera nya motions- samt triatletkanotister som utvecklat sin
paddlingsförmåga på ett mycket positivt sätt.
Info om motionssektionens verksamhet har i huvudsak funnits att tillgå på BKKs hemsida och
på ”Onsdagsklubben” på Facebook samt via kanotuthyrningen.



FASTIGHETSGRUPPEN

Fastighetsgruppen har arrangerat två städdagar under året. En i April och en i Oktober. Då har
större städning och mindre reparationer gjorts på klubbens område och i klubbens lokaler.

Andra arbeten som har gjorts under året:

- Arbete tillsammans med Arkitekt för ritande på utbyggnad av klubbhus.

- Arbete och ansökan för bygglov och strandskydd hos Stadsbyggnadskontoret.

- Ny LED belysning i Köket och Torkrummet.

- Fortsatt arbete med att få tag i en motor och montering av denna på klubbens nya

Katamaran. Pandemin har ställt till det med leverans av material.

- Lagning av klubbens motions/tävlingskanoter på ett varv i Nyköping.

KANOTPLATSER

BKK har 494 kanotplatser som hyrs ut i 5 förråd. Beläggningen är så gott som 100%.

Omsättningen är ca 20 platser per år. Kötiden är 1 till 3 år beroende på typ av kanot och

möjlighet att lyfta till höga platser.

Ansökan om plats görs enligt anvisningar på hemsidan genom mail till kanotplats@bkk.se

SLUTORD

Med denna verksamhetsberättelse vill styrelsen för Brunnsvikens Kanotklubb framföra sitt

tack till alla som gjort det möjligt att genomföra aktiviteter under verksamhetsåret 2021. Vi

vill också tacka alla medlemmar som visat sin uppskattning för det arbete som styrelsen och

klubbens övriga funktionärer lagt ner på klubbverksamheten.

Under 2022 kommer styrelsen fortsätta jobba framåt med att utveckla vår verksamhet och

förvalta de möjligheter för träning och rekreation som vi har. Det är ett stort men spännande

arbete när det kommer till att renovera klubbhuset under kommande år, men på lång sikt

kommer det gynna verksamheten något enormt att ha lokaler som möter våra behov.

Styrelsen hoppas att arbetet med att strukturera upp ramarna kring medlemskap och



träningsverksamhet ska leda till att fler medlemmar engagerar sig och vill utöva kanotidrott

på Brunnsviken. Träning och ett aktivt liv blir aldrig omodernt. Hoppas att du som medlem vill

engagera dig i att utveckla föreningen tillsammans med oss!

Linda Härefelt

Ordförande, Brunnsvikens Kanotklubb
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