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Allmänt 

2022 kom att bli ett år då Lidköpings Kanotförening kunde återgå till en mer normal verk-
samhet efter de restriktioner som följde på den globala pandemin. Förenings goda anda 
har, trots denna prövning inte naggats i kanten, och det har varit glädjande att se hur våra 
kanotister återigen har kunnat träna och tävla i en mer normal omfattning. 

Från 2022 kan i övrigt bland annat nämnas: 

– Vi har haft två representanter i Paddla i Västs styrelse. 
– Vi har haft en representant i Västra Kanotförbundets styrelse. 

Styrelsens arbete 

Lidköpings kanotförening är organiserad i en styrelse och 5 st verksamhetskommittéer. 
Styrelsen arbetar främst med övergripande och långsiktiga frågor medan verksamhets-
kommittéerna bedriver den dagliga verksamheten. Till varje verksamhetskommitté finns en 
sammankallande samt en kontaktperson i styrelsen. 

Styrelsen har under året bestått av: 

Ordförande: Sten Andersson 
Vice ordförande: Andreas Svärdhagen 
Sekreterare: Per Hedlund 
Styrelseledamöter: Johan Artig 
 Urban Bladh  
 Karin Johansson 
 Emilia Lundgren 
Kassör: Irén Olsén (adj till styrelsen) 
Ungdomsrepresentanter: Moa Shaw 
 Elin Svärdhagen 
Revisor Hans-Åke Sjunnesson 
Revisorsuppleant Leif Granevik 
Valberedning Carina Andersson 
 Irén Olsén 
 Erik Öberg (ordförande) 
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Styrelsen har under 2022 haft 10 st sammanträden. Ungdomsrepresentanter har varit in-
bjudna och deltagit på de flesta av styrelsens möten. Så länge pandemin pågick hölls mö-
tena digitalt och därefter har det övergått till fysiska möten men med möjlighet till närvaro 
via länk. 

- Styrelsens arbete under 2022 har fokuserat på att på återigen starta upp en normal 
verksamhet efter det att pandemin klingat ut. 

- Föreningen har numera en ny hemsida. 

- Diverse investeringsbeslut. 

Föreningens vandringspriser 

Föreningens vandringspriser m.m. har under året tilldelats nedanstående medlemmar. Be-
slut om vem som skall tilldelas de olika priserna tas av träningskommittén samt Årets   
LKF:are som beslutas av styrelsen. 

Arne & Eriks vandringspris Daniel Andersson 

Torsten Rundqvist vandringspris Olivia Larsson 

Årets LKF-prestation  Lily Jansberger och Jonathan Persson 

Årets LKF-kompis  Alfons Löfgren 

Årets LKF:are  Johan Artig 

Flitpris   Elina Böhm 

Föreningens ekonomi 

Föreningens ekonomi är fortsatt god. 

Våra största inkomstkällor är kommunalt föreningsbidrag (71 710:-), kanotuthyrning (67 
258:-) samt medlemsavgifter (61 600:-)  Bland övriga inkomstkällor kan nämnas LOK-stöd, 
tävlingsarrangemang, sponsorintäkter samt försäljning av papper och kläder.  

De största utgiftsposterna är startavgifter till tävlingar (40 258:-) som glädjande nog ökat 
efter några pandemi år med lågt tävlande. Därefter följder reparation och underhåll av ka-
nothus, kanoter, båtar och släpkärror och elkostnader. Under året har vi haft något högre 
IT-kostnader mot tidigare och det beror på arbetet med en ny hemsida. 

Under året har vi införskaffat en ny båt av märket Åskvigg, samt 1 K-2 Citius X2 och en K-
1 Nipper. 
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LKF i distrikt, region och förbund 

I Paddla i Västs styrelse har Irén Olsén suttit som kassör, Sten-Erik Olsén  i valberedning-
en och Sten Andersson har medverkat som klubbrepresentanter för LKF. 

I Västra Kanotförbundet har Sten Andersson varit ordförande i styrelsen och Sten-Erik Ol-
sén suttit med i valberedningen. 

Sten-Erik Olsén har även varit lekmannarevisor i Svenska Kanotförbundet. 

Träningskommittén 

Kommittén har under året 2022 bestått av: 

Andreas Svärdhagen (kontaktperson styrelsen) 
Sten Andersson 
Julia Gustafsson 
Maria Hassel 
Fredrik Jansberger 
Lotta Jansberger 
Karin Johansson 
Oscar Lundberg  
Irén Olsén 
Moa Shaw  
Annika Svärdhagen 

Allmänt 

Verksamhetsåret 2022 har präglats av en nystart efter pandemin. Vi har fått många att åka 
på olika tävlingar och representera klubben under året. Vi har som vanligt haft ett stort ut-
bud av olika träningar och träningsformer under hela året. Våra duktiga ledare och aktiva 
har tränat hårt och varit flitiga på träningarna. 

Sommartid 

Paddling vid kanothuset från mitten av april t.o.m oktober. Paddlingen har bedrivits i olika 
grupper under både vardagskvällar samt helger när det inte varit någon tävling. Vi har haft 
många träningsflitiga ungdomar med i de olika grupperna. Ungdomar från kanotskolan fick 
fortsätta paddla på måndagar med ledare från kanotskolan och tillsammans med de vanli-
ga grupperna på torsdagar. Tisdagar har det varit lite tuffare K1-träning och på onsdagar 
har det varit besättningsträning för mer vana kanotister (födda 2009 eller tidigare). Tors-
dagsträningarna har varit för alla och ibland fokuserat på gemenskapsbyggande aktivite-
ter/träningar som t.ex.: 5-kamp i lag, uppdragspaddling i lottade K2-or mm, men oftast har 
de olika grupperna kört egna pass. Under 2022 fortsatte paddelträningen med ungdomar-
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na på lördagsförmiddagarna fram till slutet av november. På måndagskvällar har det varit 
motionspaddling för vuxna, från början av maj till början av oktober. Antalet vuxenpaddlare 
har ökat. 

Vintertid 

Föreningen har erbjudit inomhusträning, löpträning, styrketräning och simning. 

Gymmet/paddelmaskin: Vi har efter pandemin fortsatt med att boka gymmet och paddel-
maskinerna. Bokningsbart via vår sida på boka.se. 

Löpning och styrketräning på Östby: Inomhusträning mellan 18 och 19 för de yngre och 
övriga som av olika anledningar som inte kan 
springa. Övriga har haft löpträning samma tid 
för att sedan gå in och köra ett styrkepass mel-
lan 19.15 och 20.15. Mellan dessa träningar har 
det varit gemensam lek i en kvart. Vårens in-
omhusträning avslutades i april med brännboll i 
snöslask. Höstens avslutning innan jullovet var 
traditionsenlig spökbollsturnering för alla och 
därefter innebandyturnering för de äldre. 

Måndagslöpningen har genomförts under hela 
året och vi har hänvisat alla löpsugna   kanotis-
ter till LVSKs träningar i Råda. 

Simning: Söndagssimning på badhuset för alla medlemmar i klubben. 

Skidåkning: under helgerna när det fanns snö i Råda, uppmuntrades alla att köra skidor. 

Annat: Klubben deltog i Svenska Kanotförbundets Fysmästerskap och vann ”Mesta 
Klubb”-delen. Vi hade flest antal deltagare av alla klubbar i Sverige. Priset som vanns var 
en föreläsning med Susanne Gunnarsson. Skridskoåkning på Arenan med många deltaga-
re genomfördes en förmiddag under jullovet.  

Läger 

Ett stort antal aktiva åkte på skidläger i Limedsforsen under vecka 7. Lägret anordnades 
tillsammans med PIV (Paddla i Väst). 

Vi arrangerade majläger under 2 dagar 30e april – 1a maj. 

Inför SM genomfördes ett SM-läger. 
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Lite snö stoppar inte en kanotist!



Testdagar 

Vi genomförde en testdag 2022, 9/10. På testdagen så körde de aktiva paddelmaskin och 
ett Coopertest (löpning), det var också stationer med värdegrundsarbete och inspirations-
föreläsning om träning. 

Övrigt 

Klubben anordnade en resa till Boda Borg i april inför paddelsäsongen. Då genomfördes 
också samtal med de aktiva om deras målsättningar inför säsongen. Den 19e april hölls ett 
föräldramöte där information om tävlingar, träningar, båtförare, klubbkläder, torsdagmac-
kan mm presenterades. 

Tävling 

Säsongen kom igång och SM, regattor, SUC, DM, besättningsregattan, Västgötacup och 
KM var tävlingar som medlemmar från 
klubben deltog i. 

Vi kom på 2:a plats med 315 poäng i 
klubbtävlingen SUC+JUC efter vår grann-
klubb Kungälv på 341 poäng. 

Svenska Ungdoms Cupen: Agnes Nord-
berg F11 1:a, Ellie Olausson 
Landgren F12 1:a, Moa Nordberg F13 1:a, 
Olivia Larsson F16 3:a 

SUC Öppen Klass(tidigare SULC): Zakari-
as Lundgren 1:a, Fredrik Jansberger 2:a 

Mästerskapsmedaljer summeras i följande tabell. 

Mästerskap Placering Klass Kanot Sträcka Namn Namn Namn Namn

SM Sprint 2 D16 K1 200 Olivia Larsson

SM Sprint 3 H14 K4 200 Olle Nordberg
David 
Vallgren

Alfons 
Löfgren

Gustav 
Jonsson

SM Sprint 3 D16 K2 200 Oliva Larsson
Minna 
Jansberger

SM Sprint 1 D14 K4 200
Sabina 
Gustafsson

Moa 
Nordberg

Lily 
Jansberger

Märta 
Almqvist

SM Sprint 3 H21 K2 200
Zakarias 
Lundgren Hugo Artig

SM Sprint 2 D16 K1 2500 Olivia Larsson
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SM-gänget



Uttagna att representera i ungdomslandslaget har varit Daniel Andersson och Olivia Lars-
son. 

Tävlingskommittén 

Kommitténs sammansättning under året: 

Sten Andersson(kontaktperson styrelsen)  
Sten-Erik Olsén  
Iren Olsén  
Johan Artig  
Folke Cerenius  
Johannes Hukkannen  
Anders Larsson  
Marcus Böhm  
Elmer Nordqvist  
Jonathan Lindfeldt  
Peter Smedman 

Tävlingskommittén har under 2022 arrangerat en deltävling i Västgöta Cup, Göta kanal-
loppet (GKL) och en SUC-tävling. KM stod sedan som sedvanlig säsongsavslutning.  

Kommitténs sammanträden under året har framförallt använts till att planera GKL och 
SUC-tävlingen. Den största tankekraften ägnades åt SUC-finalen, med ännu ett genomfö-
rande enligt den tävlingsformen som testade första gången 2016. Men under senare delen 
av året så påbörjades ett arbete om att vidareutveckla systemet och överföra kompeten-
sen till fler personer i det specialbyggda systemet.  

Västgöta Cup (1:a maj)  

LKF arrangerade den första deltävlingen i Västgöta Cup, en tävling som genomfördes 
isamband med vårlägret och besättningslägret. Tävlingen lockade ett trettiotal deltagare 
och genomfördes med lopp på 200m och långlopp samt lopp för lottade K-2 besättningar.  

SM Sprint 2 D16 K1 500 Olivia Larsson

NM Sprint 2 U16 K4 200 Olivia Larsson
Nelly 
Tyrebrant Rut Stening

Astrid 
Myrberg

NM Sprint 1 U16 K4 200 Olivia Larsson Tyra Sivtoft Moa Nilsson
Hilda 
Lindeberg

RM 
Longdistance 
GKL 1 H65 K1 20500 Ulf Eriksson
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Göta kanal-loppet (22 maj)  

Det 30:e Göta Kanal-loppet arrangerades den 25 maj. Tävlingen genomfördes även detta-
år helt utan lyft. I funktionärsstaben deltog ett 30-tal LKF-funktionärer vilka bidrog till ett 
mycket bra arrangemang. Totalt deltog 101 farkoster i de många olika klasser som fanns, 
med allt från traditionella K1or till SUP och trampbåt.  

Det är naturligtvis positivt att Göta Kanalloppet även 2022 fick utgöra en deltävling i 
Svenska ungdomscupen (SUC), Svenska juniorcupen (JUC). Tävlingen fick även utgöra 
RM i långdistans för masters.  

SUC-deltävling 20-21 Augusti  

LKF fick i år återigen förtroendet att arrangera en deltävling i SUC. Tävlingen (i sedvanlig 
ordning även inkluderande JUC och SULC) kördes med kortlopp på lördagen, medan 
långlopp och besättningslopp arrangerades på söndagen.   

Även detta år genomfördes kortloppen enligt den modell som testades för första gången 
2016. Modellen innebär att de tävlande sorteras med 
avseende på tid istället för som brukligt klassvis. Helt 
enligt plan blev heaten därmed allt tätare och mer spän-
nande allteftersom dagen förlöpte. Heatresultat och lott-
ningar presenterades på stora TV-skärmar utanför sek-
retariatet. Publiken och kanotister trivdes, medan tempe-
raturen i måldomartornet successivt steg då man skulle 
försöka bena isär det ena kvistiga målfotot efter det and-
ra. Lördagens tävlingar livestreamades på Youtube, med 
runt 1000 visningar totalt såhär i efterhand, maximalt 50 
tittare under eventet.  

Tävlingen blev i vanlig ordning ett ”funktionärstungt” ar-
rangemang med ett 50-tal LKF-medlemmar på plats, vil-
ka alla bidrog till att vi alltså kunde arrangera en bra och 
uppskattad SUC-tävling. 

KM   

Årets klubbmästerskap arrangerades tre torsdagskvällar i slutet på september, med K1 
500, K1 200, K1 2500 och lottad K4 i sedvanlig ordning med ett 30-tal deltagare.   

Surfski   

LKF stod som medarrangör till Borås Kanotklubb för SM i Surfski som gick 28 Augusti.  
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Lagbild från SUC-tävlingen



Ekonomi  

Våra tävlingar fortsätter att ge stora nettointäkter till föreningen, intäkter som är helt avgö-
rande för att vi ska kunna fortsätta att bedriva den verksamhet vi gör. Netto- och bruttore-
sultat framgår enligt nedan.  

Göta Kanal loppet - stora poster 

Intäkter 

Startavgifter = 21 500:- 
Bidrag = 8 000:- 

Kostnader 

Medaljer och priser = 10 887:- (används även vid SUC och KM) 
Sanktionsavgift = 920:- 

Överskott = 14 782:- 

SUC - stora poster 

Intäkter 

Startavgifter = 53 085:- 
Kiosk = 14 476:- 

Kostnader 

Hyra toaletter = 9 583:- 
Medaljer och priser = 4 000:- 
Sanktionsavgift = 4 574:- 

Överskott = 41 436:- 
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Arrangemangskommittén  

Arrangemangskommittén har även detta år haft en begränsad verk-
samhet i efterdyningarna av pandemin. 

Den aktiviteter som förekommit har haft följande ansvariga. 

Framtagning och försäljning av klubbkläder: Gerd Andersson 

Klädförsäljning: Gerd Andersson 

Pappersförsäljning: Irén Olsén – försäljning vid ett tillfälle under 
året

Städprojekt och städlista: Yvonne Lundgren, Anna Fermsgård. Vi 
deltog i kommunens föreningsstäd under våren. 

Canadensaruthyning: Sommarjobbarna ansvarade för detta. 

Rekrytering och framtidskommittén 

Rekrytering och framtidskommittén 

Kommittén har bestått av: 
Emilia Lundgren(kontaktperson styrelsen) 
Carina Andersson 
Maria Hassel 
Carina Jonsson 
Tina Landgren 
Lena Persson 
Charlotta Sturesson 
Sofia Svensson 

Vi har även i år använt oss av Paddlepowers koncept. Där eleverna har fått göra vissa 
steg för att få armband i olika färger. 

Under våren gick våra ledare HLR och båtförarkurs. Ny ledare har gått digitala utbildningar 
såsom Paddlepower och Lekande kanot. 

I Lekande kanot, som arrangerades tillsamman med Svenska Kanotförbundet, deltog 
sammanlagt 1 st ungdom i två stycken digitala 2-timmarsträffar samt en digital 8- 

timmars träff där det även ingick praktiska övningar på vattnet. Detta är en av våra 
större utbildningssatsningar under de senaste åren. 

Två prova-på tillfällen har hunnits med. 
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Föreningsstädet



Tre kanotskolor med sammanlagt 25 elever varav ca 10 stycken har fortsatt vara aktiva. 

Två ungdom/vuxenkurs med 11 stycken elever varav ca 2 stycken har fortsatt vara aktiva. 

En öppet hus vecka. 

I år återinförde vi familjekvällar och våra ledare fixade avslutning med glass och utflykt för 
eleverna. 

Uthyrning har skett till ett flertal skolor i Lidköpings kommun och närliggande kommuner. 

Tekniska kommittén 

Kommittén har inte haft några formella möten under året 
utan verksamheten har skötts löpande i samband med 
träningar och andra aktiviteter med Johan Artig som kon-
taktperson för styrelsen. 

Kommittén har  under året fortsatt jobba med underhåll 
av fastigheter, båtar och området. Tekniska har även an-
svarat för gräsklippning, med gott stöd av sommarjobba-
re. Under våren genomfördes en arbetshelg då det stä-
dades och röjdes både ute och inne. Kommittén har ock-
så hjälpt till inför tävlingar med olika förberedelser. 

Följande konkreta aktiviteter kan listas: 

• Vi har köpt in en ny följebåt. 
• Vi har varit i kontakt med stadsarkitekten angående vårt tillfälliga bygglov på kanot-

förrådet som vi vill ha ett permanent bygglov på 
• Nya stolpar var 25:e meter på 200m-delen. De gamla stolparna satt inte var 25:e 

meter. 
• Ny hemsida pga att idrottonline upphör. Nya hemsidan finns hos Concil 
• Skaffat 100 gratis officelicenser eftersom vi är en ideell förening 
• Pga ökade elkostnader så har vi under vintern sänkt temperaturen i klubbhuset för 

att minska våra utgifter. 
• Den gamla bryggan är dålig och vi har tagit upp den och planerar för en ny brygga 

liknande den nya. 
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God uppslutning vid städdagen



Ungdomskommittén 

Under verksamhetsåret 2022 har ungdomskommittén medver-
kat i styrelsen med två platser och deltagit på styrelsemötena 
för att lyfta ungdomarnas tankar, frågor och förslag på förbätt-
ringar.  

Ungdomskomittéen har år 2022 bestått av: 

Moa Shaw, Emilia Lundgren (till och med mars) och Elin 
Svärdhagen (från och med maj). 

Det har arrangerats ett par aktiviteter för ungdomarna under 
året. I slutet av paddelsäsongen var vi i september ute vid ka-
nothuset och hade en 5-kamp, som avslutades med fika. På 
hösten anordnades en ”novemberfest” i IOGT-NTO:s lokaler 
där ungdomarna dök upp utklädda till olika yrken. Det bjöds på 
mat och olika aktiviteter. Generellt visar återkopplingen från 
ungdomarna under året till ungdomskommittén att aktiviteterna 
har varit mycket uppskattade, vilket gläder oss. 

Ungdomskommittén vill även tacka för all hjälp vi har fått under året med att arrangera ak-
tiviteterna för klubbens ungdomar. 
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Ungdomskommitté = glädje!
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Våra ledstjärnor: Glädje - Gemenskap - Ärlighet


