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Bilaga 1. 

Verksamhetsberättelse för Uppsala Paddlarklubb 2021 
 

Styrelse och revisorer. 

• Styrelsen för Uppsala Paddlarklubb, nedan kallad klubben, bestod under 
verksamhetsåret 2021 av ordförande Yurii Svyaschenko samt följande övriga 
ledamöter: Henning Lorenz (vice ordförande), Josef Dahlberg (kassör), Mattias 
Larsson (sekreterare), Sina Wrede (materialförvaltare) samt Melanie Mucke och 
Hanno Ehring som suppleanter. 

• Anders Holmberg och Magnus Simonsson valdes till revisorer på årsmötet den 16/2-
2021. Maria Storgärds valdes till revisorssuppleant. 

• Under 2021 har det hållits fem protokollförda styrelsemöten. 

• Klubbens medlemmar har informerats om verksamhet och aktiviteter i klubben via 
UPK:s hemsida, epost-listan samt Facebook-sidan. 

Svenska kanotförbundet och Upplands kanotförbund. 

• Mattias Larsson har suttit med i UKF:s styrelse under 2021. 

Föreningsmedlemmar. 

Under detta verksamhetsår, som började 2021-01-01 och slutade 2021-12-31, har 
klubben haft 95 medlemmar. Om man däremot räknar antalet medlemsadresser så blir 
det 64 st. Varje unik adress i medlemsregistret räknas som en medlemsadress. 
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25 nya medlemmar har registrerats under året varav 15 medlemmar har kommit med i 
klubben genom deltagande i kurser. Antal deltagare på klubbens kurser under 2021: 

• 7 på nybörjarkurser i forskajak varav 3 st på vårkursen (maj) och 4 st på 
höstkursen (sept). 

• 2 på nybörjarkursen i kanadensarpaddling i september. 
• 6 på eskimåsvängskursen i november. 

21 medlemmar har samtidigt lämnat klubben så medlemsantalet har sammantaget ökat 
något. 
 

Verksamhet. 

• Inomhusträning på Fyrishov. 
Under vintersäsongen 2020/21 var det ingen träning under vårterminen 2021 pga. 
pandemin. Träning under hösten har hållits på fredagskvällar mellan kl.19.30-21.00. 
Det har i genomsnitt varit 7 deltagare på varje träning (medelvärde av totalt 10 
träningstillfällen). 

• Barn- och ungdomsgruppen har haft träning på Fyrisån under perioden maj-sept 
och under vintersäsongen bassängträning inomhus på Fyrishovsbadet. Henrik 
Westerberg, Ebba Tiberg och Yurii Svyaschenko har varit ledare. Det har under året 
varit 22 registrerade träningar med i genomsnitt tio deltagare på varje träning. 
Utflykter har genomförts till Sevedskvarn (23 maj), Falu vildvattenpark (6 juni) och 
Dala-Floda (25-26 sept). 

• Träning på Fyrisån under perioden maj till september. Under våren kom en mindre 
grupp från Friluftsfrämjandet och provade på. Onsdagen den 4 augusti hade vi ett 
20-tal scoutungdomar på besök som fick testa kanotpolo och paddling i forskajaker. 

• Aktivitetsnivån i klubben har under 2021 varit väldigt låg pga. pandemin. 

Klubbturer och aktiviteter där våra medlemmar har deltagit. 

Turer/aktiviteter med kajak: 
 

• Dagstur till Gysinge, söndagen den 4 april. 

• Soppaddling på Fyrisån den 18 maj. 

• Årefestivalen, 3-4 juli. 

• Norrlandsturen, 5-10 juli. 

• Höstlek i Ljusdal 8-10 okt. 

 
Turer/aktiviteter med kanadensare: 
 

• Kanadensarpaddling v.26, Södra Åsjön/Årböle till Forsmark. 

• Traditionsenlig höstpaddling på Färnebofjärden den 2-3 okt, start i Forsbo och avslut 
i Gysinge med stopp på Sandön. Alternativ rutt genomfördes med start 
Österfärnebo/Ista till Sandön och sen tillbaka, en kort men lyckad paddling i stark 
vind. Totalt var det 11 deltagare tillsammans med Forbo-gänget som övernattade på 
Sandön. 
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• En långfärdspaddling genomfördes på Råneälven i midsommarveckan, 19-27 juni. 
Turen utlystes dock inte som klubbtur, på grund av pandemin. Det var 8 deltagare 
och vi paddla cirka 20 mil med start strax söder om Gällivare och med avslut i Råneå 
skärgård. 

 

Kurser 

• Klubben har genomfört två nybörjarkurser i forskajak i Gysinge. I samband med 
höstkursen gavs också en nybörjarkurs i kanadensarpaddling. 

• Klubben har anordnat en eskimåsvängskurs inomhus på Fyrishov i november. 
Vinterkursen blev inställd pga. coronapandemin. 

 

 
Ekonomi 
 
• För en översikt över penningflödena, se förvaltningsberättelsen. 

• Under året har följande utrustning köpts in:  

 2 st Hiko Crust neoprenkapell. 

 

 

Övrigt 

Under hösten 2021 har kommunen gjort en omorganisering av sina fastighetsbolag. 
Fyrishov ligger numera under Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB. Fyrishov AB 
hade sitt sista styrelsemöte den 15 september 2021. I Arenabolaget ligger även alla 
andra kommunala sportinrättningar. Arenor och Fastigheter AB har tagit fram en 
utredning om Fyrishov, som visar att det inte lönar sig att renovera badet. Istället 
föreslås att Fyrishov rivs och en ny sportbadhall byggs i Gränby. Dessutom ska ett antal 
mindre bad i Uppsala byggas för familjer och simning. Beslut i frågan är ännu inte taget. 


