Floda Forsfarare
Verksamhetsberättelse 2018
Verksamhetsåret 2018 har varit ett annorlunda år, mycket beroende på det extremt låga
vattenståndet. Det var den främsta anledningen till att vi valde att ställa in tävlingen Masters of
Water. Träningarna har i stort sett kunnat bedrivas som planerat även om älven varit låg.
Vi har satsat mycket på klubbhuset under året och varit återhållsamma med ekonomin för att klara
detta.
Två stora projekt och ett par små skulle färdigställas under året. Ett stort projekt har varit takbytet
på hela byggnaden och rivningen av taket ovanför balkongen. Det senare gjordes med hjälp av
medlemmar och en fantastisk insats. Själva takbytet utfördes av Jonas tak. Vattenskadan som
upptäcktes året innan åtgärdades med renoverat omklädningsrum för damerna, en ny vattenberedare
och uppgraderat kök.
Vi arbetar fortfarande med gymlokalen som ingår i projektet med takbytet och siktar på att
färdigställa det under våren. För att ro iland alla projekt har föreningen sökt flertalet bidrag,
kommunen har ställt upp samt att vi fått sponsring på olika sätt av lokala företag.
Föreningen har investerat i fler freestylekajaker för att stötta utvecklingen av våra aktiva unga.
Föreningen har arbetat för att locka nya paddlare till klubben genom att anordna tillfällen för icke
medlemmar att testa paddling både med forskajak och havskajak. Vi deltog i nationaldagsfirandet
med en kolonn kajaker genom Noret som levererade flaggan till firandet vid församlingshemmet.

Träning
De senaste åren har medlemsantalet ökat, både forspaddlare och långfärdspaddlare har blivit fler.
Året började med två inomhusträningar i Vansbro och fortsatte utomhus från maj månad.
2017 utökade föreningen antalet träningskvällar från ett till tre tillfällen. Detta ville vi fortsätta med
även 2018 och dessutom utöka med en träningskväll för freestylepaddling.
Måndagar har varit träning för forspaddlare som behärskar hela Lissfors.
Tisdagar har Långfärd och Freestyle haft sina träningar.
Torsdagar var även detta år öppet för alla. Barn, nybörjare och vana paddlare.
Långfärd har även genomfört några extra dagsturer. Bland annat så åkte de till Malingsbo-Kloten på
övernattningstur.
Satsningen på flera träningstillfällen/vecka kräver stort engagemang av våra tränare. Med tanke på
antalet tränare som varit aktiva är det fantastiskt att det gick att genomföra. Stor eloge till de tränare
som har hållit ångan uppe och hoppas att de som haft förhinder av olika slag hittar tillbaka till oss,
ni behövs.
Vi märker att det är en god stämning och fin kamratskap i alla grupper. Alla hjälps åt att stötta och
peppa varandra, både i forsen och på land. Nya vänskapsband knyts i Lissfors och det gläder oss.
I slutet av sommaren instiftades en ny sektion, Multisport Floda forsfarare. Föreningen har flertalet
aktiva multisportare och vi hoppas att detta leder till en organiserad träning och fler framgångar för
FFF.

Tävlingar
River Race 1:a Patrik Svensson 4:a David Levrén
ÅEC 5:a Solo classic, Patrik Svensson,
59:e Elite men, Jan-Erik Mattsson,
11:a Dam solo elit Malin B Lidberg
Isaberg Extreme 19:e Jan-Erik Mattsson
Sverigecup Lissfors 1:a Veteranklassen Patrik Svensson
Golden games USA 1:a Jon Persson (slalom) 4:a Jon Persson (kajakcross)
5:a Jon Persson (freestyle)
Bueno Vista USA 8:a Jon Persson (freestyle)
Lion games USA 5:a Jon Persson (freestyle)

Kurser
4 ledare gick Plattformen.
Andreas Magnusson, Frida Bennedikt, Johannes Löppönen och Jon Persson

Läger
KK Ljusnan arrangerade ungdomsläger i mitten av juni. Några deltog från FFF
På Kanotförbundets ungdomsläger i Juli som förlagts till Lissfors så deltog flera av våra ungdomar.
Under hösten hade vi en övernattningshelg i klubbhuset med paddling på dagarna.

Flottan
Under 2018 utökades kajakflottan med fyra freestylekajaker, varav tre via idrottslyftet.
Yngve Perjons donerade en störtloppare samt två slalomkajaker av äldre snitt.

Lissfors
Klubbens arena och samlingsplats håller på att formas till en fantastisk plats. Klubbhuset förbättras
och utvecklas löpande. Forsen har hållit formen relativt bra sedan ombyggnaden för några år sedan.
Slalombanan kommer att kräva en del renovering, men arbetet är delvis igång med nya portar som
väntar på att hängas upp.
Badstranden har varit en välbesökt plats för såväl paddlare som turister och byfolk.
Uthyrningen av klubbhuset har trots den låga vattennivån varit ganska god och givit en del intäkter.
Gaveln ner mot bryggan ska göras om och ett däck ska byggas på marknivå istället för balkongen
för att locka till ytterligare samvaro i och runt klubbhuset. Arbetet är påbörjat med ett fönster och
dörrbyte på övervåningen som gjordes på höstens fixardag.
Sammanfattningsvis så har klubben gjort ett fantastiskt arbete förutom att paddla!
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