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 2022-01-01till 2022-12-31 
 

   
 

Medlemsredovisning  
LöKK hade vid årets slut 122 medlemmar. (stor upprensning har skett då vi bytte hemsida) 

 

Styrelse 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:  

Ordförande   Johan Tyrebrant 

Vice ordförande  Emil Pennsäter 

Sekreterare   Helena Larson 

Kassör  Bo-Arne Olsson 

Ledamöter Per Lagerstam 

Suppleanter  Per-Olof Pålsson, Jonas Gersbo och Tina Bowley 

 

Drogansvarig 

Johan Tyrebrant 

 

Drogpolicy 

Vår Anti DANT policy är till för klargöra klubbens inställning till alla former av droger samt för att 

stötta våra medlemmar i en eventuell krissituation men även en guide till hur vi ska agera vid en incident. 

Policyn i sin helhet går att finna på klubbens hemsida www.loddekanot.nu 

och i klubblokalen på anslagstavlan.  

 

Revisorer  

Jan Tuma och Erik Carlberg.  

 

Arbetsutskott:  

De ansvariga för respektive utskott har varit:  

Ekonomi  Bo-Arne Olsson 

Fastighet  Gemensamt 

Material   Gemensamt  

Tävling/Transport Johan Tyrebrant 

Träning   Per-Olof Pålsson 

Sponsring/Bidrag  Emil Pennsäter  

Socialt  Helena Larson 

Media/PR  Per Lagerstam 

 

Möten  

Ordinarie årsmöte hölls lördagen den 13 Mars 2022. Styrelsen har under året haft 9 protokollförda 

sammanträden. Sedvanliga allmänna medlemsmöten har hållits, Tränarträffar har även hållits under året. 

LÖKK har varit representerat vid sedvanliga möten på riksförbundsnivå. 

 

Ekonomi 

För en mer detaljerad ekonomisk översikt med uppgift om årets omsättning, investeringar, kostnader 

mm, hänvisas till bokslutet. Sammanfattningsvis kan man säga att klubbens ekonomi är sund, klubben 

har inga lån och kan göra nödvändiga investeringar. Årets resultat landade på -15.472 kr.  

http://www.loddekanot.nu/
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Tävlingar  
 

Sprint SM  

Sprint SM 2022 arrangerades i Nyköping och Hofors. Vi lyckades med bedriften att bli 
SVERIGES BÄSTA KLUBB 2022.  

 
Elitaktiva under 2022 
Theodor Orban, Hugo Lagerstam, Johanna Johansson, Julia Lagerstam och Ardis Luda representerade 

seniorlandslaget.  

Hannes Värendh, Moa Nilsson, Tyra Sivtoft, Vendela Lövberg och Nelly Tyrebrant representerade 

ungdomslandslaget. Mandus Gersbo var uttagen som reserv. 

 

Skåneligan  
Tävlingen har de sista åren minskat i antal och Skånes Kanotförbund arbetar med att utveckla 

tävlingsformen. Tre skåneliga-tävlingar utfördes i Ängelholm, Malmö och Löddeköpinge. 

 

Onsdagsrejset  
10 stycken klubbtävlingar har arrangerats under säsongen i form av jaktstart. Denna tävlingsform 

innebär att alla oavsett ålder och skicklighet kan tävla emot varandra. Den som under tävlingarna 

förbättrar sitt resultat mest vinner tävlingen, vilket oftast är en nybörjare.  

 

Träningsutskottet  

 
Kanotskolan för ungdomar 

Kanotskolan fortsatte enligt det nya konceptet. Vi erbjöd för- och eftermiddagsläger till barn och 

ungdomar. Vi genomförde en fantastisk kanotskola med många deltagare dock var behållningen låg inpå 

vintersäsongen. 
 

Prova på paddling för vuxna 

Vi utförde inga prova på-paddlingar under året. 

 

Fågelskådarna, Framsteget & Maxi 

Per-Olof Pålsson har varit huvudtränare. Vi har även haft stort stöd av övriga tränare och föräldrar som 

kört motorbåt och även, ibland, paddlat med.  

 

Seniorer 

Peter Orban har ansvarat för föreningens elitsatsande seniorer. 

 

Löpträning  

Löpning på kvällstid med start och avslutning vid motionsslingan i Lödde Sandskog. Träningen besöks 

av både aktiva och deras föräldrar vilket ger ett glatt och trevligt gäng.  

 

Simträning  

Simträning hölls under vår- och höstterminen.  

 

Hallträning  

Inomhusträningen har hållits onsdagar under vinterhalvåret i Nyvångsskolans idrottshall.  Bra 

deltagande hela säsongen med varierande träningspass (hinderbana, cirkelträning, medicinboll, 

bänkträning och beep-test)  

 
Klubbläger  

Framsteget och fågelskådarna hade vår- och höstläger. 

Sommarlägret hålls åter igen i Örkelljunga 
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Utbildning  

 
Introduktionsutbildning för tränare 

N/A 

Lekande Kanot 

N/A. 

HLR 

N/A 

Levande Kanot 

Isac Dahl har påbörjat utbildningen 

Vinnande Kanot 

N/A 

 

Skånes Kanotförbund 
Johan Tyrebrant representerar LöKK i styelsen. 

 

Föreningen Hjälmsjö Arena 
Johan Tyrebrant representerar Skånes Kanotförbund i styrelsen. 

 

 

Fastighetsutskottet 

• Renovering av nya kanotförrådet påbörjades under vintern. 
 

Materialutskottet 
 

• Nya K1-or införskaffades 

 

Sponsringsutskottet 
 

Sponsorer 2022 

• ICA Maxi Löddeköpinge 

• Tetra Pak AB  

• Sparbanken Skåne 

• KKB Fastigheter AB 

• Länsförsäkringar Skåne 

• Opsis AB 

 

Bidragsgivare 

Bidrag har dessutom beviljats från:  

• Crafoordska stiftelsen  Bidrag till kanoter 
 
                               

 
 

 

Löddeköpinge Mars 2023 

 

 

   

Johan Tyrebrant   

Ordförande    


