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Träningsverksamheten: 

 

Ungdomsträning 

Klubben har under året haft mellan 3-4 organiserade träningspass i veckan. 

Utöver detta har de äldre ungdomarna i träningsgruppen haft tillgång till gymkort på 

Friskis o Svettis. Nytt för i år var även att vi startade upp en nybörjargrupp för de som 

gått kanotskolan för att ge dessa chansen att komma in i träningen i ett lite lugnare 

tempo. För att ytterligare kunna höja antalet organiserade träningspass samt för att 

höja kvalitén på passen krävs rekrytering av fler erfarna instruktörer. 

 

Kanotskola 

Årets kanotskola flyttade i tid för att medge deltagande i Lödde sommarläger i 

Örkelljunga. Detta innebar att vecka två flyttade till slutet av sommarlovet med 

betydligt färre deltagare än den första veckan. Totalt gick 20 barn och ungdomar 

kanotskolan under sommaren. Flertalet av kanotskole barnen fortsatte även en bra bit 

in på hösten, men har sedan minskat i antal i takt med att det blivit kallare ute. 

 

Prova på dag 

Årets prova på dag var en riktig succé. Under dagen erbjöds besökarna att prova SUP, 

havskajak samt vanlig slätvatten kajak. Uppskattningsvis tog sig närmare 300 

personer till Långö för att prova på, vilket var långt mer än förväntat. Vi rekryterade 

även 10 st deltagare till kanotskolan under denna dag.  

 

Tävlingsverksamhet: 

Klubben har under 2017 haft aktiva deltagare i både internationella och nationella 

tävlingar. Huvuddelen av dessa är ungdomar som tävlat i svenska ungdomscupen. 

Tyvärr har vi endast haft seniorpaddlare i drakbåt och SUP under året. 

 

Internationellt 

Våra drakbåtspaddlare Christoffer Carlsson, Ludwig Maringelli och Vili Vunasau-

Naivalu deltog på EM i Szeged i Ungern inom ECA (ICF). Seniorerna fick tre 

fjärdeplatser som bäst, med mycket liten marginal till pallen på 200m i 10manna herr, 

endast 3/10 till Ukraina på bronsplats. Övriga fjärdeplatser kom på 20manna mixed 

2000m och 20manna mixed 200m.  

Vili deltog även i det svenska masterlandslaget 40+ och tog dubbla silver i 10manna 

mixed på 500m och 2000m på samma tävling. Därtill ett antal ytterligare topp 5-



placeringsr. 

Ludwig och Christoffer deltog även i IDBF-VM i Kunming i Kina. Bästa resultatet 

var en sjundeplats. Bland de utomasiatiska lagen var det bara Australien som 

systematiskt var snabbare än Sverige, och Sverige slog alla europeiska lag minst en 

gång. Sverige deltog endast med en 10manna herr i Premier (senior).  

 

Nationellt 

Klubben har under året deltagit med aktiva i 10-talet tävlingar inom flera grenar, 

bland annat i slätvatten sprint och maraton, surfski, drakbåt samt SUP. Nedan följer 

några korta sammanfattningar kring respektive verksamhet. 

 

Maraton SM 

Maraton SM låg i år väldigt tidigt på säsongen och fick inleda tävlingsåret. 

Endast Erik Sander och Jan Berglund deltog från Eskimå tävlandes i H16 och i H55. 

Båda gjorde bra ifrån sig och fick en fin start på säsongen. Jan fick dessutom med sig 

ett par bronsmedaljer hem. 

 

SUC/JUC  

Utöver Maraton SM deltog våra ungdomar och juniorer i ytterligare tre tävlingar 

ingående i Svenska ungdomscupen (SUC). Waxholmssprinten, vår egna arrangerade 

regionala SUC samt SUC finalen i Lidköping.  Fina prestationer rakt igenom och med 

tydlig positiv utvecklingskurva på samtliga deltagare.  

Ungdomarna fortsätter sitt tävlande i SUC och nu är vi ett glatt och härligt gäng som 

kör dessa tävlingar, en hel del framgångar gör att ungdomarna kommer växa ännu mer 

inför 2018. 

 

Sprint SM i Jönköping 

Sprint SM inleddes men en smäll, bokstavligen, då klubbens K4 knäcktes av en lastbil 

redan under transporten upp till Jönköping. Som tur var blev ingen skadad och 

kanoter finns det ju folk som tillverkar. I år hade klubben endast deltagare i H14 och 

H16 där samtliga deltagare tillhörde de yngsta i respektive årskull. Flera bra 

prestationer där man visar att man inte är långt efter de bästa även om man är året 

yngre. Bäst lyckades killarna i H16 K-4 2500 m med en 7 plats. 

 

DM Västervik 

Avslutning av tävlingssäsongen blev DM i Västervik. 

Det blev en rolig dag med massor av fina presentationer och i det närmaste 

medaljregn över klubbens deltagare när det vanns dubbelt flera gånger.  

 

Svenska SUP Race Serien, SSRS 

Under året har klubben varit representerad i SSRS genom Jörgen Abrahamsson som 

har deltagit i tre, av årets fem, tävlingar i respektive distans- och sprintklass. I den 

totala sammanställningen placerar sig Jörgen på en 11:e plats för herrar senior. 

 

SUP SM 

Under helgen 5-6 augusti arrangerade klubben Svenska Mästerskapen i ståpaddling, 

på uppdrag av SUP-kommitteen/Kanotförbundet, i centrala Karlskrona. SM-distanser 

som avgjordes under tävlingarna var, 100m supersprint, 3-4km technical race och 8-

10km distans. Den fjärde SM-distansen, 500m sprint, avgjordes under SSRS-finalen i 

Varberg 1:e oktober. 



Arrangemanget var mycket uppskattat av deltagare och publik. En publik som fick se 

Sveriges bästa ståpaddlare göra upp med Karlskrona Skärgårdsfest som inramning. 

Klubben representerades av Jörgen Abrahamsson som gjorde debut i SM-

sammanhang.  

 

Kurs/SUP  

Den 28/7 så arrangerades downwind kurs på Klitmøller i Danmark (Cold Hawaii) av 

Viking Adventures, Zoe Borg deltog och fick paddla en heldag med flerfaldiga 

världsmästaren i SUP Casper Steinfath. Mycket teknikträning och bra utbyte av 

erfarenheter inom SUP verksamheten på elitnivå. 

 

Surfski 

Under året har klubben haft deltagare i fem surfskitävlingar där Jan Berglund deltog i 

samtliga och där Pär och Jacob Holst deltog i Seamasters. 

 

Årets tävlingar var: 

10/6 Bellevue Ocean Race, ett surfski race i Danmark, Jan deltog och gjorde bra ifrån 

sig han fick bland annat tävla mot 12 faldiga världsmästaren Oscar Chalupski 

från Sydafrika. Oscar Chalupski höll även en clinic dagen efter tävling. 

 

12/8 DKM+ , Jan deltog och paddlade in på en fin18:e plats i K1H, 55km.  

 

20/8 Seamasters här deltog även Pär och Jacob Holst KK Eskimå. Internationellt 

deltagande från Sydafrika och Europa. Jans tredje Seamasters blev det hittills 

jobbigaste och slutade med ett DNF. 

 

2/9 Klarälven Extreme Challenge, Nordens längsta marathon 84km Jan paddlar in på 

en fin 4:e plats, 1sekund från pallen. 

 

18/9 Öresund Down Wind Challenge, final i Svenska Surfski Cupen 2017 Jan deltog 

och gjorde återigen en solid insats och slutade 1/100 sekund efter total-trean i cupen 

Fredrik Wrangler, samtidigt som han belönades med en hel del poäng. 

 

Värt att nämna är även våra multisportande medlemar Erik Fridolf och Felix 

Dyrssen som den 1/7 genomförde Åre Extreme Challenge på ett imponerande sätt.  

Erik med toppresultat i Åre!   Erik vann även världscupen swim run, mixed klassen 

tillsammans med Michelle Nyström (World Series ÖtillÖ) 

 

Avslutningsvis… 

Ett stort tack till alla aktiva för ett bra genomfört tävlingsår, tack till föräldrar och 

tränare/ledare, tack till sponsorer/samarbetspartners och tack till alla er andra som 

stödjer KK Eskimå. 

 

 

Tränings och tävlingssektionen 

Clas Nilsson 


