
Tävlings och ungdomsverksamhet 2017

När det gäller prestigefulla tävlingsresultat har det gångna året varit vårt mest 
framgångsrika sedan klubbens storhetstid på 80-talet. Samtidigt har vi haft en 
liten och stabil yngre barngrupp som paddlat regelbundet på klubben. De tre 
mest hårdsatsande ungdomarna har fått träning och coaching av Kraftcenter 
Stockholm och Conny Edholm, och två av dem har även varit på förbundets 
träningsläger. Sammantaget har ett tiotal barn och ungdomar varit aktiva i 
klubbens organiserade ungdomsarrangemang.

En handfull föräldrar och deras barn har under sommaren bedrivit utlyst 
familjepaddling. Vi har gjort kortare turer, grillat korv, badat och tränat 
besättningspaddling. Flera av barnen har även deltagit i S:t Erikspaddelns 
deltävlingar som i år gått i Vällingby, Vaxholm och Uppsala. Ungdomarna 11 år 
och uppåt, har även deltagit i Svenska Ungdomscupen. Där har framför allt Molly
Zetterberg utmärkt sig som K1 paddlare genom att komma på pallplats i alla 
lopp hon har startat.

Vår träningsflitigaste ungdom Oskar Roos är en skicklig besättningskanotist men
saknar partner från vår egen klubb. Vid nationella Besättningsregattan i 
Katrineholm fick han chans att visa vad han går för. Han kom där trea i K2 på 500
meter tillsammans med William Erlandsson från SPK. På samma regatta kom 
Jonathan Tornebjer tillsammans med Erik Åsgrim, BKK först på K2 200 meter 
och tog sedan ytterligare en förstaplats tillsammans med Jonathan Roos i K4 
där även Otto Edlind, VKS och Erik Åsgrim, BKK var besättning. De senare 
resultaten var förväntade med tanke på vad våra Jonathanar presterat på årets 
Sprint SM. 

Efter att ha varit borta i två år från tävlingsarenan var det i år åter dags för våra 
juniorer Jonathan Tornebjer och Jonathan Roos att representera klubben. 
Träningsupplägget var under året kantat av både tumfraktur och underbenbrott 
så framgången var inte självklar. Väl på plats på den fina kanotarenan i Jönköping
gick allt som på räls. Först tog vår juniorbesättning brons på 500 meter. Sedan 
som SM veckans snabbaste juniorkanot tog de guldet på 200 meter. De avslutade
sedan SM med ett brons i långloppet. Även i veteranklassen tog Fridhem silver på
200 meter, både i K1 & med K2 besättning. 

Fridhem har även representerat med framgång vid Svenska veterancupen, 
Örnsbergscupen, Svenska ungdomsledarcupen och Stockholmscupen. När vi 
summerar året har vi deltagit i totalt 15 tävlingar. 

I den sistnämnda cupen, Stockholmscupen, har Fridhemskanotisterna i år 
arrangerat den tredje deltävlingen. En handfull Fridhemare arrangerade loppet 
som var för enmanskanoter av valfri modell, med start & mål vid klubben. Banan 
gick genom Myggbettet runt Fågelön & Kungshatt. 23 aktiva från sju 
Stockholmsklubbar deltog i det 11 km långa loppet. Tävlingen vanns av OS- & VM
silvermedaljören Tommy Karls.


