
 

 
Verksamhetsberättelse för Skärgårdspaddlarna, Eskimå för år 2018. 

 
Uppstart 
Vi började säsongen med en söndagspaddling  15e April 
 
Mål 
Att väcka intresse för kajakpaddling genom att visa att det är ett ganska okomplicerat sätt att njuta 
av den nära naturen i staden och skärgården i en kajak med tryggt sällskap av andra.  
 
Onsdagspaddlingar 
Vi började med första onsdagspaddling 18e April och lyckades hålla igång fram till 10e Oktober. 
De flesta kajakturer blev mellan 7 och 13 km långa. 
 
Kamraträddning 
17e Juni hade vi en utbildning i kamraträddning och andra typer av räddning under en 3 timmar 
lång session. Vi hade sen en uppföljning av detta på en av onsdagspaddlingarna. Vi fick senare på 
säsongen behov av den kunskapen  under en onsdagspaddling. 
 
Rollträning 
Vi har varit en liten grupp som har tränat eskimåsväng innan onsdagspaddlingarna i 
sommarperioden. Vi har även övat två gångar på simhallstiderna. 
 
Gult paddelpass 
Som en del av certifiering som examinator på gult paddelpass körde vi en liten träning och 
pilotcertifiering av 3 paddlare. Alla 3 paddlare klarade nivå för gult paddelpass och Bo Nix fick 
behörighet som examinator på gult paddelpass. 
 
Långtur 
Vi har hunnit med 2 lite mera arrangerade långturer i år. 
Första var 20-22 Juli var ett gäng paddlade 9 mil över tre dagar från Pukavik till klubben och 
campade på vägen. 
Andra var 1e september där vi var ett gäng som paddlade nästan 3 mil från Sandhamn till klubben. 
 
Nattpaddling 
25/8 körde vi en nattpaddling i månskenet vilket var mycket uppskattat av deltagarna. 
 
Avslutning 
Året avsluttades med en arrangerat Luciapaddling 15e december var vi pyntade kajakerna och 
paddlade en runda på ca 1mil. Vi fikade på Stumholmen med glögg och pepparkakor. Efter paddling 
blev det bastu och kallbad. 



 
Ledare 
Vi försöker generellt att vara 2 ledare på onsdagspaddlingarna, men det fungerar bra att endast vara 
1 ledare också då vi oftast har väldigt vana paddlare som också är med på rundan. 
Bo Nix har under året varit på kursen Havskajakledare I . 
Jörgen Johansson och Bo Nix har både varit på kurs i forspaddling. 
 
Uthyrningar: 
Cirka en tredjedel av alla deltagare hyr kajak i samband med onsdagspaddlingarna. 
 
Annonsering av säsongens aktiviteter 
*Inlägg på Eskimås hemsida. 
*Inlägg på Facebook sidan ”Skärgårdspaddlarna Eskimå” 
*Utskick på Facebook messenger grupp 
 
Möjlighet att följa genomförda turer 
En kort beskrivning av genomförda rundar och tillhörande fotos har publicerats på Facebook sidan 
”Skärgårdspaddlarna Eskimå” 
 
För Skärgårdspaddlarna 
Jörgen Johansson & Bo Nix 


