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Alla har en plats hos   Tibro kanotklubb
Det är en vindstilla sensommarkväll på 
Örlen. Det enda som hörs är göken långt 
bort i fjärran. Kajaken glider sakta fram 
genom vattnet och solen går sakta ner 
bakom lövverken på andra sidan sjön. 
Det är ett scenario som en del av med-
lemmarna i Tibro kanotklubb föredrar 
mer än någonting annat. 

För andra handlar det om att vinna. Att 
vara först över mållinjen bland en massa 
andra tävlande från olika länder i ett 
sprintlopp på 200 meter som inte varar 

mer än en minut. Oavsett vilket scenario 
man föredrar så har man alltid en plats 
hos Tibro kanotklubb. 

De 100-talet medlemmarna består av 
allt från motionspaddlare till elitkanotis-
ter på världsnivå.

Världen står öppen
Klubbhuset har de vid Gamla Örlenbadet. 
En bra plats att börja sitt kanotäventyr 
på.

– Världen står öppen för dig. Startar du 

här kan du paddla jorden runt om du vill, 
säger Carl-Axel Jonsson.

Den 23 oktober 1960 samlades 16 per-
soner i Rankåsstugan för att bilda Tibro 
kanotklubb. Ove Emanuelsson tillsam-
mans med Folke Carlsson och Manne 
Sjölander var några av de drivande per-
sonerna. 

Bakgrunden var att Oves bror träffat 
på en SM-kanotist på Örlen 1950 som 
lärde honom att paddla enmanskana-
densare. Brodern lärde sedan ut det till 

Ove 1956 som 1960 deltog på OS i Rom. 
Då det inte fanns en kanotklubb i Tibro 
så tävlade han då för Jönköpings kanot-
klubb.

– Då sa Manne att den grabben ska 
inte tävla för Jönköping i fortsättningen 
utan köra för Tibro, berättar Carl-Axel.

Finns avbildad på loggan
Vid starten fanns det åtta kanadensare 
och två kajaker i klubbens ägo. Ove är för 
övrigt den som är avbildad på klubbens 

Drakbåt, kajak och kanadensare är Tibro kanotklubbs tre pelare i sin verksamhet. 
De satsar på att kunna anordna SM i maraton år 2018 i Tidan.

– Vi har aldrig haft så mycket verksamhet som vi har nu, säger Carl-Axel Jonsson.

Ellen Edman och Jessica Löf är två talanger med en 
lovande framtid Familjen Dalman är ute på paddeltur med en lånad turistkanadensare. FOTO: TOBIAS LARSSON FRANZÉN

Några av klubbens motionspaddlare redo för träning.

Alla har en plats i klubben, oavsett inriktning.

Drakbåten i aktion.



TibroXtra  9

Alla har en plats hos   Tibro kanotklubb
Familjen Dalman är ute på paddeltur med en lånad turistkanadensare. FOTO: TOBIAS LARSSON FRANZÉN

logga i en knästående kanadensare.
Deras verksamhet består av uthyrning 

av kanoter samt drakbåts- och kajakträ-
ningar.

– Vi har en bred uthyrningsverksamhet 
med 44 turistkanadensare. Det är den 
vår klubb vilar på. All deras verksamhet 
skulle dock inte klara sig utan den stora 
ideella insatsen från klubbens inblan-
dade. Det är båtarna som ska skötas om 
och servas. Träningar som ska hållas och 
farvägar som ska hållas i ordning.

– Vi har en grupp som rensar Örlan var-
je vår. Det blir inte som en motorväg, utan 
de gör den farbar på ett naturligt sätt.

De delar gärna med sig av tips på var 
man kan paddla.
– Vi har fina kanotleder här omkring. Ti-
dan, Örlen, Örlan och Viken.

För att få delta på träningar och an-
vända klubbens material så måste man 
gå en introduktionskurs.

– Vi är rädda om vårt material, men 
också människorna. Vi tänker mycket på 

säkerhet. Till exempel att inte vara längre 
ut än man behöver och att ha koll på var-
andra, säger Annica Löf.

Unga talanger
Många av klubbens veteraner som varit 
med i klubben i många år är med än i dag.

– Det finns några passionerade själar 
och det smittar av sig till de yngre, säger 
Carl-Axel.

Några av klubbens unga talanger är 
19-åriga Jessica Löf och 14-åriga Ellen 

Edman som nyligen deltog i SM med 
lyckat resultat och spås en fin framtid 
inom sporten.

Jessica deltog också på de Nordiska 
mästerskapen i Danmark och kom hem 
med en bronsmedalj i K2 på 1000 meter.

Klubben höll i våras i tävlingen Väst-
göta cup. De har också skickat in en an-
sökan om att få anordna SM i maraton 
2018 i ån Tidan.

TOBIAS LARSSON FRANZÉN


