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Sammanträden: 
 
Under året har styrelsen haft 8 protokollförda möten. 

 
 

Medlemmar: 
  
Antalet medlemmar i klubben var vid årets slut 85st. 

Det är en minskning av medlemsantalet mot föregående år (11).  
 

Kvinnor 47st. Män 38st. 
 
Tibro KK 60 år! 

 
Tibro Kanotklubb bildades den 23 Oktober 1960. Fyllde sålunda 60 år det gångna 

året. Planerade festligheter fick skjutas på framtiden på grund av Covid 19. 
 

 

Tävlingar 
  

Tibro Kanotklubb har under året tävlat i racing, maraton, och surfski.  
Tävlingar har varit väldigt begränsade på grund av pandemin covid19. 



Även tävlingar och läger har blivit inställda och vi har haft att förhålla oss till de 

restriktioner som periodvis under året drabbat idrottslivet  
 

Nedan listas de tävlingar i Sverige vi varit representerade på. 
 
Tävlingar där klubben representerat.    

DM i Ryrsjön, Short track o Maraton SM i Vaxholm, Marathon SM i Lidköping SUP 
SM i Frillesås, DM i Ryrsjön, Surfskitävlingen i Lidköping/Vänerviken och 

Nissanracet. 
 
Sup SM   

Tibro kanotklubb har också haft fina framgångar i SUP paddling genom vår nya 
medlem Linus Karlsson. SM-silver på distansloppet och brons på sprintloppet är 

mycket bra resultat från tävlingarna utanför Fril lesås. 
 
Ungdoms SM i Lidköping deltog Lovisa Welander  

 
Short Track o Maraton SM för ungdomar i Waxholm deltog Lovisa Welander, Elvira 

Welander och Linn Klasson. 
 
Racing DM i Ryrsjön Deltog Lovisa och Elvira Welander och bärgade hem bronset i 

K2 D-14 
 

Nissan racet Anders och Jessica Löf vann C2 mixklassen i år- Bästa tiden någonsin 
för ett mixpar och snabbaste C2 i år. Detta var det enda långloppet som kördes. 
 

Svenska Ungdomscupen frös inne detta år. 
 

Götakanalloppet blev inställt. 
 
Tävlingar Internationellt där medlemmar varit representerad har helt uteblivit detta 

år. 
 

Kanotaktiviteter 
Styrketräning Annelie Sjölin  ledde träningen i sporthallens gym på måndagar under 
våren. 

 
Bassängpaddling   

Det paddlades lite bassäng i början av året i Nyboskolans badhus. Träningen under 
hösten startades inte upp alls.                                                                                                                             
 

Träningsläger. Ett kombinerat klubb och Landslagsläger för 50+laget inför VM i 
Drakbåt arrangerades av Tibro Kanotklubb 

första helgen i augusti på Örlen, 7 tuffa pass genomfördes! Klubbmedlemmar deltog 
även på drakbåtsläger i Vaxholm och Malmö 
Alla internationella tävlingar blev sedan inställda på grund av pandemin. 

  
Lovisa Welander deltog i skidlägret i Långeberga arrangerat av Paddla i Väst (PIV). 

 
 



Ungdoms och vuxenträning                                                                                                                         

Har bedrivits måndagar under ledning av Bo Welander och  Stefan Gustavsson, 
torsdagar under ledning av Henrik Emanuelsson o Anders Löf. 

 
 
Motionspaddling. Motionspaddling. Annika Åberg o Cecilia Sjöman Carl Axel 

Jonsson och ett tiotalet övriga motionärer som paddlat på tisdags kvällarna under 
hela sommaren. 

 
 
Nybörjargrupp för vuxna har under hösten träffats onsdagar under ledning av 

Marithe Eriksson. 
 

Drakbåtsträning                                                                                                                             
Drakbåtsträning.  Carl-Axel Jonsson, Annelie Sjölin o Lena Kråklind har ansvarat för 
denna aktivitet, som i år blev mycket annorlunda. Vi startade med C2 paddling när 

Corna var som värst och gick sedan över till drakbåt i början på hösten. När andra 
vågen av corona dök upp så återgick vi till C2 paddling igen.  Klubben har även 

denna säsong disponerat en av förbundets OC1 (outrigger) för individuell träning. 
 
 

Örlanrensning  
Genomfördes som vanligt av ett röjargäng bestående av Henrik Emanuelsson, 

Anders Löf, Isak Löf och Ulf Andersson. 
 
 

Arbetsdagar  
Den 4 april Startade vi upp utomhussäsongen med allmän brygg och städdag. På 

hösten genomfördes ytterligare en arbetsdag den 24 oktober då en större översyn 
och reparationer av våra uthyrningskanoter gjordes. 
 

Kanothuset  
Vattenskada i kanothuset uppstod när en koppling i herrarnas omklädningsrum 

började läcka under senvintern. På grund av sen upptäckt blev skadorna ganska 
omfattande i båda omklädningsrummen.  
Vi har renoverat våra omklädningsrum i samband med skadan, genom att måla 

väggar och tak, byta golvbeläggning och byta duscharmaturer. 
Detta var förbättringar som inte försäkringsbolaget stod för utan vi bekostat själva 

och i samband med målningen en hel del ideella timmar som Carl-Axel och Anki 
Jonsson ska ha ett stort tack för! Tack även till Bosse Welander som hade mycket 
jobb att försäkringsbolaget och hantverkarna. 

Nu har vi fräscha duschar och omklädningsrum. 
 

 
Familjebad  
Familjebad har vi haft i Karlsborg på lördagar Carl-Axel Jonsson har skött den 

aktiviteten, som under hösten endast blev ett fåtal tillfällen.  
  

 



Representation Under 2020 har vi haft representation av Ove Emanuelsson i 

Kanotförbundets Masterskommitté. 
Bo Welander och Henrik Emanuelsson deltog på SKF Kanotkonvent på Bosön.  

SISUS representant under året har varit Carl-Axel Jonsson. 
 
Till Hedersmedlemmar har Tibro Kanotklubb utsett Bo Welander som därför 

uppvaktades med blommor och hedersdiplom vid årsmötet. 
 

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 av medlemmarna veckovis, även en ny 
gräsklippare har inköpts, tack alla ni som varit behjälpliga klubben med detta. 

 
Kanotuthyrningen har varit trots Coronan varit ganska bra. Våren var väldigt dåligt 
med några stora avbokninga.r För de uteblivna inkomsterna kunde vi söka bidrag för. 

Sedan kom sommaren som blev riktigt bra med många små uthyrningar. 
Vi riktar ett stort Tack till gruppledarna och alla utläggare som gjort ett fantastiskt jobb 

med uthyrningen. 
 
Investeringar och inköp Investeringar och inköp: ny drakbåt av racingmodell, ett 

antal begagnade bryggdelar, två citius 55 kajaker.  
 

Bidrag har vi erhållit för Corona anpassning av material från Sisu 10000, som 
använts till handpenning på en bättre begagnad 20-manna drakbåt i Tyskland. 
Tyvärr lyckades vi inte få hem den under hösten. 

 
 

Bidrag för uteblivna intäkter avseende första halvåret från kanotuthyrningen då stora 
uthyrningar blev inställda. 29000 kronor har vi erhållit  
 

 
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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