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Sammanträden: 
 
Under året har styrelsen haft 7 protokollförda möten. 
 
 
Medlemmar: 
  
Antalet medlemmar i klubben var vid årets slut 83st. 
Det är en minskning av medlemsantalet mot föregående år (2).  
 
Kvinnor 47st. Män 36st. 
 
Tibro KK i sorg! 
 
Ove Emanuelsson som var själva grunden till kanotklubbens tillblivelse gick bort 
under sommaren efter en tids sjukdom. 
Tibro berikades med en Kanotklubb 1960 efter att Ove fått nationella och 
internationella framgångar på kanotarenorna. Man tyckte Ove skulle representera en 
klubb från Tibro och sålunda bildades klubben i Rankåstugan den 23 oktober 1960. 
 

 
 



Årets förening i Tibro 
 
Tibro kanotklubb utsågs till årets förening 2021 av Tibro Kommun 
 
 
Tävlingar 
  
Tibro Kanotklubb har under året tävlat i Racing, Maraton och Drakbåt.  
Tävlingarna har likt föregående varit väldigt begränsade på grund av pandemin 
Covid19. 
Även en del tävlingar och läger har blivit inställda och vi har haft att förhålla oss till de 
restriktioner som periodvis under året drabbat samhället.  
 
Nedan listas de tävlingar i Sverige vi varit representerade på. 
 
Tävlingar där klubben representerat.    
 
Shorttrack o Maraton SM i Södertälje, Racing SM i Örkelljunga, DM Lidköping, SUC i 
Halmstad, Lidköping och Näset, samt Höstregattan i Nyköping. 
 
Shorttrack o Maraton SM i Södertälje  deltog  Jessica Löf, Lovisa Welander,      Linn 
Klasson och Bo Welander. 
Jessica bärgade hem silvermedaljer i både Shorttrack och Marathon. 
Bosse tog brons och silver. Linn och Lovisa tävlade både i K 1 och K 2. 
 
Racing SM i Örkeljunga deltog Lovisa Welander, Elvira Welander, Linn Klasson 
Distanserna var 200, 500 och 2500. Överlag bra resultat där de gick till A-final i vissa 
av loppen. Linn och Lovisa är 15 är men fick tävla i D16. 
 
DM i Lidköping deltog Linn Klasson, Lovisa och Bo Welander. Fick med sig några 
silver och brosmedaljer hem.  
 
SUC. Lovisa och Elvira Welander samt Linn Klasson har deltagit i fyra deltävlingar. 
 
Västgöta cup. Efter 3 deltävlingar slutade Lovisa 2:a och Linn 3:a i D15, samt    
Elvira 3:a i D13.   
 
Drakbåts SM Genomfördes under Höstregattan i Nyköping där klubbens damlag tog 
ett silver och två brons. Vi körde även mixed klass utan medaljpaceringar. 
Alla internationella tävlingar ställdes in. 
 
 
Götakanalloppet blev även i år inställt. 
 
Tävlingar Internationellt där medlemmar varit representerad har helt uteblivit detta 
år. 
 
 
 
 



Kanotaktiviteter 
 
Styrketräningen i sporthallens gym på måndagar var under våren stängd pga. 
covidrestriktioner. Under hösten kom den i gång igen under ledning av Annika Lööf.  
 
Bassängpaddling Det paddlades inte bassäng i början av året i Nyboskolans 
badhus pga. covidrestriktioner. Träningen startades upp igen under hösten och 
Jessica Löf och Henrik Emanuelsson har haft ansvaret för den.                                                             
 
 
 
Träningsläger. Två Klubb och Landslagsläger för 40+ och 50+laget arrangerades av 
Tibro Kanotklubb i mitten av Juni på Örlen. I mitten av september genomfördes ett 
läger som flyttades till Ånaplan på grund av nordliga vindar. 7 tuffa pass genomfördes  
  
Klubbmedlemmar deltog även på drakbåtsläger i Malmö och Farsta och Kungälv. 
 
Våra läger i Tibro har varit mycket uppskattade av Drakbåt-Sverige stort tack till er 
som hjälpt till men framför allt till Lena Kråklind för hennes driv att ordna med logistik, 
mat och boende. 
  
 
Ungdoms och vuxenträning                                                                                                                         
Har bedrivits måndagar under ledning av Bo Welander och Stefan Gustavsson, 
torsdagar under ledning av Henrik Emanuelsson o Anders Löf. 
 
 
Motionspaddling. Cecilia Sjöman Carl Axel Jonsson och antal motionärer har 
paddlat på tisdagkvällarna under hela sommaren. 
 
 
Nybörjar/motionsgrupp 6 deltagare har under hösten träffats onsdagar under 
ledning av Marithe Eriksson med Jonas Johansson som medhjälpare. 
Gruppen har deltagit i ”kanotpasset”. Deltagarna har fått lära sig hantera en kajak 
och att paddla i sjön Örlen i olika väder. Det har varit en härlig grupp som njutit av att 
vara på sjön och känna sina framsteg i kajakpaddling 
 
Drakbåtsträning                                                                                                                             
Carl-Axel Jonsson o Lena Kråklind har ansvarat för drakbåtsträningen. 
Vi startade säsongen med C2 och OC1. Gick sedan vidare med vår nyinköpta 20 
mannabåt som Henrik hämtade hem från Tyskland. I den kunde vi paddla 
coronasäkert. Med en paddlande på varje bänk, gick lite trögt men gav bra träning!  
 
Totalt 70 träningstillfällen har det bjudits in till under säsongen, onsdagar o söndagar, 
längst bak i båten på samtliga pass styrman Carl-Axel Jonsson.  Klubben har även 
denna säsong disponerat en av förbundets OC1 (outrigger) för individuell träning 
 
Att tillägga så var vi som mest 22 personer på några av träningarna två fulla 10 
manna båtar  
 



Örlanrensning  
Genomfördes som vanligt av ett röjargäng bestående av, Per och Mainy Lingehed, 
Stefan Gustavsson och Björn Bylund. 
 
 
Arbetsdagar  
Den 17 april Startade vi upp utomhussäsongen med allmän brygg och städdag. På 
hösten genomfördes ytterligare en arbetsdag den 29 oktober. 
 
 
Familjebad  
Familjebad i Karlsborg på lördagar blev helt inställt under våren. Under Hösten har 
det öppnats upp igen och Carl-Axel Jonsson har skött den aktiviteten.  
  
 
Representation Under 2020 har vi haft representation av Annika Löf i PIV i 
egenskap av ordförande.  
SISU representant under året har varit Carl-Axel Jonsson. 
 
Flaggning klubben har skött flaggningen i Tibro under ledning av Annelie Sjölin, ett 
stort tack till er som hjälpt henne! 
 
Gräsklippningen vid kanothuset har skötts mycket bra. Ett veckoschema har 
upprättats där medlemmarna tagit var sin vecka, tack alla ni som varit behjälpliga 
klubben med detta. 
 
Kanotuthyrningen har varit väldigt bra trots frånvaro av de stora uthyrningarna. 
Vi riktar ett stort Tack till gruppledarna och alla utläggare som gjort ett fantastiskt jobb 
med uthyrningen. 
 
Investeringar och inköp Investeringar och inköp:  Två Citius kajaker En 
ungdomsvariant och en 55: a.  
Vi har även köpt in 6st drakbåtspaddlar i kolfiber med hjälp av bidrag från 
Kanotförbundets Drakbåtskomitté 
 
 
 
Ekonomi redovisas i den bifogade Balans och Resultaträkningen. 
 
 
 
 

ETT STORT TACK RIKTAS TILL ALLA ER 
SOM VARIT TIBRO KANOTKLUBB BEHJÄLPLIG I DESS 

VERKSAMHET DET GÅNGNA ÅRET! 
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