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Kungsholmens tvåa (K2)
Munken runt
Turbåtssprinten
Öarna runt (K4)
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Sprintstafetten
Långloppsmästaren
Kajakpolo
Lagtempo (4/lag)
500-metersdagen
Tullingetraden
Kungsholmen runt
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Nyheter
2011-08-21 Bilder Långloppsmästaren
Christian Poignant fotade bland annat det beryktade lyftet, Se bildserie1 och bildserie2
2011-08-20 Sammanställning Uppdaterad
Sammanställningen är nu uppdaterad och Tussi Lovén har dragit ifrån i damklassen och Johan
Stridh har fortfarande ledningen i herrklassen.
2011-08-20 Långloppsmästaren

På bilderna syns segrarna i dam respektive herr klassen, Elin Johansson och Fredrik Wangler. Totalt
deltog 16 st, trots en bister väderprognos. Vädret var betydligt bättre än väntat för kanotister, men
en bogserbåt skapade dock en viss dramatik i herrarnas lopp. Där först Peter Wahlberg och sedan
Björn Haring föll offer för vågorna. Peter gjorde det då han ledde strax före sista lyftet och fick
simma en bit in till stranden. Björn gick runt efter sista lyftet, men lyckades knipa en andra plats
tätt följt av Per Ernström. För damerna tog som sagt Elin Johansson hem segern följt av Tussi
Lovén. Fullständiga resultat finns nu upplagda på resultatsidan.
2011-08-18 Sammanställning uppdaterad
Nu är sammanställningen uppdaterad, Tussi Lovén har nu samma poäng som Agneta BergmanFredriksson och dessa damer delar nu ledningen i damklassen. Johan Stridh har dragit ifrån
ytterligare. Bakom Johan och Jesper Tornebjer, som ligger 2:a, har det hänt en del.
SKK leder fortfarande klubbdelen, men Fridhem har börjat knappat in.
Och än en gång ett stort tack till arrangörerna av Sprintstafetten, här är en bild som togs på de
som deltog.

2011-08-17 Sprintstafetten
På Norrvikens släta paddelvatten avgjordes idag premiären av sprintstafetten. 3 lag deltog och
värdklubben Sollentuna Kanot Sällskap tog hem segern med Johan Stridh, Johan Hedman och Carl
Wasen. Till sin hjälp hade de även med sig Peter Wahlberg ifrån KK-glid. Fridhemskanotisterna tog
2:a platsen följt att Stockholms Kajak Klubb på en 3:dje plats. Resultat och bild på deltagarna
kommer upp inom kort.

http://stockholmscupen.org/index.html

2011-08-21

stockholmscupen.org

2011-07-02 Mälarthon
Solen sken och regnet uteblev men det var bitvis ändå ganska hårda förhållanden när första
upplagan av Mälarhon gjordes upp. Med start och mål på Fridhem och en bana på ca 28km runt
Lovön framför sig startade ett antal K1 och K2 ekipage.
På damsidan segrade Agneta med god marginal men om andraplatsen blev det desto hårdare kamp
mellan två K2 ekipage där Elin och Åse tillsist drog det längre strået före Tussi och Linda.
På herrsidan höll Jesper och Björn spänningen uppe genom att först dra ifrån ordentligt för att
därefter gå iland och pausa, köra vidare och sedan välta och bli ikapp paddlade av Simon i K1... För
att sedan sätta av i full kareta igen. Väl i mål var alla väldigt trötta och det tog lång tid innan någon
orkade bry sig om att räkna ut ve som vunnit (K2 fick 3,5% tidspåslag). Efter lite räknande
konstaterades dock att Jesper och Björn ändå vann trots vissa incidenter ut med banan. Efter
Simon paddlade Lars och Luis in samtidigt på en delad 4:e plats.
2011-06-18
Tuffa tag i Öarna runt när K4 ekipagen drog iväg för att göra upp över det ca 15km långa racet.
Först över mållinjen kom hemmalaget i Fridhems K4 på tiden 1.03.10 därefter kom Sollentuna på
1.04.20 följt av ÖKS på tredje plats på 1.07.00
2011-06-14
För de som missade dramatiken och den höga stämningen i söndags finns det nu möjlighet att se
den på film. Herrarnas A-Final och Damernas final.
2011-06-13
Sammanställningen är nu uppdaterad. På damsidan har Agneta Bergman-Fredrikson och Tussi
Lovén dragit ifrån på 1:a respektive 2:a plats, men efter dessa veteraner är det ett riktigt getingbo
med Annika Björkman och Tina Ekelund på en delad 3:dje plats. På herrsidan går Johan Stridh
ifrån på sin första plats, med Fredrik Wangler och Peter Wahlberg på 2:a respektive 3:dje plats. På
klubbsidan har SKK dragit ifrån men sedan är det jämnt ÖKS har fortfarande sin 2:a plats tättföljd
av Fridhemskanotisterna som hade många duktiga sprintar med i söndags. Nu är det snart K4Öarna runt här kan mycket hända.
2011-06-12
Turbåtssprinten avgjordes i den sedvanliga motvinden. Det blev ett stort startfält, både bland
herrarna (22 st) och damerna (6 st). Vinnare på herrsidan var Björn Lovén därefter var det tufft om
2:a platsen mellan Olle Lindeberg som kom 2:a och Jesper Tornebjer, 3:a. Segraren på damsidan
var Tina Ekelund, tätt följd av Agneta Bergman-Fredriksson, 2:a och Karin Sjöberg, 3:a. De
fullständiga resultaten finns här. En uppdaterad sammanställning kommer under kvällen.
2011-06-11
På Söndag är det dags igen för turbåtssprinten. Det enda som behövs är paddel och ett gott humör.
För mer info se inbjudan.
2011-06-09
Nu är sammanställningen uppdaterad. Ny ledare på herrsidan är Johan Stridh som passerat Fredrik
Wangler följd av Peter Wahlberg. Damsidan är oförändrad Agneta Bergman-Fredriksson ligger före
Tussi Loven och Annika Björkman. I kampen om den åtrovärda vita vingpaddlen har SKK tagit
ledningen i klubbsammanställningen för ÖKS och KK-Glid.
2011-06-09
Nu har resultaten ifrån gårdagens lopp kommit upp på KK-Glids hemsida. Inom kort kommer en ny
sammanställning.
2011-06-08
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W skrev:

19 augusti 2011

Ju fler kockar desto mer
soppa...Ni gör ett lysande
jobb!
Dessutom: En bra sås reder
sig själv!

Björn
skrev:

19 augusti 2011

Det är sannolikt inte
Bengans fel om
sammanställningsfilen är
korupt. Jag vet åtminstonde
en person till som varit där
och kladdat i Bengans
formulär emellanåt! :)

Bengan
skrev:

19 augusti 2011

Det är google dokument
som jag har, men de
fungerar exakt på samma
sätt, enda skillnaden är att
man spar en hel paddel om
inte köper MS

Bengan
skrev:

19 augusti 2011

Har en massa formler och
det blev en konstig miss då
jag skulle sortera listan, Nu
är det uppdaterat och Peter
ligger på 5:e plats, Sorry
Wangler.

Wangler
skrev:
Ha ha, det är ett svårt jobb
att ansvara för resultatlistan
(jag vet). Men utan att ha
arbetet särskilt mycket i
Open Office tycker jag ändå
att betalvarianten verkar
enklare.

Peter
Wahlberg
skrev:
Ja, och nu försvann mina 17
poäng från Brunnsan
bataljen......... Uppdatera
tack.

Bengan
skrev:

18 augusti 2011

Bra Wangler att du
uppmärksamma, har ju
blivit något knas i
resultatlistan får kolla det.

Wangler
skrev:
Vill ha in fler lag till tempot
(ja vet att Ni finns).
För övrigt känner man sig
lite diskriminerad när Peter
ligger före mig i
sammanställningen trots
lägre poäng. Är han
rektorns gullegris eller?

Jesper
skrev:

15 augusti 2011

Jodå, Fridhem kommer med
ett lag som vanligt!

Wangler
skrev:
Jag vill se ett visat intresse
för att köra lagtempot här
på forumet snarast för att
tävlingen skall bli av.
Detta är Er chans som alltid
gnäller på oss som åker
snålskjuts och dessutom en
möjlighet att själva bli
bättre på det.
För övrigt är det jvlgt kul!
1 2 3 4 5 >>
Skriv i gästboken

Munken runt avgjordes på lugna vatten med ett 20-tal startande. Först in av herrarna kom Johan
Stidh tätt följd av Peter Walhberg och Roland Carlsson. Det var också en stor uppslutning bland
damerna och först in kom Elin Johansson följd av Agneta Bergman-Fredriksson och Annika
Björkman. Resultat och uppdatering av sammanställning kommer snart. Ett stort tack för ett
fantastiskt arrangemang som KK Glid stod för.
2011-06-07
Munken Runt
Nu är det dags för den klassiska kampen hos KK Glid.
Info finns på KK Glids hemsida.
2011-05-29
Nu har äntligen sammanställningen blivit klar. De som håller i tävlingarna kommer att få ett
lösenord för att kunna lägga in resultaten. Det är spännande Fredrik Wangler leder strax före Johan
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Strid och Johan Skärskog. På Damsidan har Agneta Bergman-Fredriksson tagit ledningen strax före
Tussi Lovén. Bakom dessa veteraner är det jämnt mellan Kristin Larsson och Annika Björkman.
Striden om den åtråvärda Vingpaddeln, dvs klubbtävlingen är också benhård mellan ÖKS och SKK.
Mycket kommer att hända Cupen har bara börjat den 8/6 kommer nya resultat.
2011-05-28
Nu har årets Kungsholms 2:a avgjorts på riddarfjärdens guppiga vatten. Det var 14 st. K2:or som
tillsammans slet i vågorna. Först kom Fredrik Wangler och Simon Quick, men det var en tuff
spurtstrid för strax efter kom Jonas Fager och Jonas Eriksson. Bästa turbåt blev Johan Skärskog och
Björn Haring. Även i år var det en VKV-Anita klass med 2 båtar. Tina Ekelund och Annika Björkman
vann denna tunga klass.
2011-05-26
Här kommer rykande färska resultat ifrån Djurgården runt. Sammanställning av cupen kommer att
publiceras inom kort.
2011-05-25

Foto: Jens Bond

Tuff kamp runt ett skvalpigt Djurgården
Enligt de första rapporterna blev det en tuff kamp runt Djurgården för kvällens deltagare i
Stockholmscupen. Arrangören övervägde till och med en alternativ bansträckning inne i kanalen
innan man ändå släppte iväg startfältet på den ursprungliga banan.
På herrsidan dominerade Tommy Karls med en betryggande seger men efter honom blev det ett
spännande race hela vägen in i mål. Starkast i spurten och tvåa att passera mållinjen blev Fredrik
Wangler tätt följd av Hannes Sterner och därefter Johan Skärskog.
Bland damerna segrade Agneta Berman-Fredrikson som, likt segrande herre, vi också är vana att se
högst upp på pallen! Tvåa i mål var Annika Björkman följd av Tussi Lovén på en tredje plats.
2011-05-24
Kalendern är nu kompletterad med inbjudningar till Mälarhon och Sprintstafetten! Vi har också
kompletterat hemsidan med en flik som beskriver de regler som gäller för Stockholmscupen. Nytt
för i år är att de åtta bästa poängresultaten räknas i den individuella sammanställningen i cupen.
Syftet med denna nyordning är att alla ska kunna vara med och fajtas om placeringarna i cupen
även om man missar något race samt göra det möjligt att nå framgång även om man inte får ihop
ett team till någon lagtävling eller något besättningslopp.
2011-05-03
Nu har de rykande färska resultaten kommit ifrån Måndagens batalj på Brunnsans vatten.
2011-05-02
Brunnsanbataljen öppnade 2011 års Stockholmscup med hårda strider om segern i såväl damklass
som herrklass. På damsidan vann till sist Kristin Larsson före Agneta Bergman Fredrikson medan
Fredrik Friman drog det längre strået mot Paul Rosenquist och kammade hem första plats bland
herrarna. Stort grattis! Fullständiga resultat kommer förhoppningsvis inom kort.
2011-04-20
Vi lägger upp inbjudningar till sommarens tävlingar allt eftersom de inkommer till
stockholmscupen.org. Ovan till höger finner ni nu bland annat en uppdaterad inbjudan till
Brunnsanbataljen. Inför denna säsongens första tävling efterlyses långloppsnummer då
Brunnsviken saknar sådana själva. Kontakta gärna info@stockholmscupen.org eller Rickard
Andersson direkt om ni har långloppsnummer att låna ut!
2011-04-16
Välkommen till Stockholmscupen 2011! Den 2/5 drar säsongens äventyr igång med start i
Brunnsviken.
Bengt & Björn
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