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Kraftfullt i Hofors

Folkfest i Hofors i sommar

Kanot-SM innebär så mycket mer än spännande tävlingar

Hofors har genom åren varit ett viktigt Mekka
för kanotsporten i Sverige. Hofors Kanotklubb
har sedan 40-talet tagit åtskilliga SM-, EMoch VM-medaljer. Hoforskanotister har även
representerat Sverige i varje OS mellan 19601980. Kanot är en viktig del av Hofors idrottsoch kulturliv.
- Det här är ett jättearrangemang som kräver
över 40 funktionärer varje tävlingsdag, förutom kanothållare. Vi är erkänt duktiga på att
arrangera större tävlingar, såväl nationella som
internationella. Vi har haft SM 1976, 1979,
1993 och 2003. På tävlingssjön Tolven utanför
Hofors har vi närmast perfekta förhållanden i
vindsäkert läge, säger Torbjörn Jansson.
Även familjen Jansson är känd inom kanotsverige. Pappa och legendaren Folke Jansson
satt i klubbens styrelse i 60 år, även dottern
Stina har tävlat med framgång.
Ekonomiskt lyft
Vad innebär då en SM-vecka för Hofors?
- Förutom alla tävlingar vid Tolven kommer
Hoforsborna att märka av SM-veckan i stadsbilden, speciellt om sommarkvällarna. Med



500 deltagare, vänner och familjemedlemmar
räknar vi med 800-900 personer som kommer
till Hofors denna vecka som alla ska någonstans att bo. Säg att det rör sig 300-400 hungriga kanotister i centrum varje kväll. Det genererar åtskilliga inkomster till näringsidkare och
restaurangägare som i sin tur ger skattekronor.
För att förbereda handlarna på anstormningen
har vi ett samarbete med Entré Hofors och vi
hoppas att alla ställer upp för att visa våra besökare vad vi i Hofors kan erbjuda Sommarsverige. Det här ett utmärkt exempel på småskalig
idrottsturism, något som Hofors satsar på inför
framtiden.
Världs- och olympiamästare
Vid tävlingsbanorna vid sjön Tolven kan man
bland andra se världsmästaren Anders Gustavsson, Sofia Pandanius som är i världseliten och
även tidigare OS-mästarna Marcus Oskarsson
och Henrik Nilsson.
Torbjörn rekommenderar särskilt 200 meters
loppen:
- K2 och K4 200 meter är riktiga bataljer,
med fart, kamp och spänning. Vi lägger även
långloppen på kortbanan för att ytterligare höja
upplevelsen för åskådarna. Gå in på vår websida; www.hoforskanotklubb.com; så kan man
se hela tävlingsprogrammet.

”

Kanot-SM är lika mycket elitidrott som folkfest. Visste du att
jämsides med 400-meters löpare och roddare är kanotister de
idrottsmän som uppvisar högst mjölksyrevärden? Bild på tidigare
Hoforskanotisten Jesper Nord. Foto: Peter Larsson.

”Säg att det rör sig 300-400 hungriga kanotister
i centrum varje kväll. Det genererar åtskilliga
inkomster till näringsidkare och restaurangägare
som i sin tur ger skattekronor … Det här ett
utmärkt exempel på småskalig idrottsturism,
något som Hofors satsar på inför framtiden”

Fakta

Mitt i sommaren, 11-16 juli, anländer
hela Sveriges kanotelit med familjer till
Hofors för att tävla om SM-medaljer.
Se VM- och OS-guldmedaljörer i aktion
och njut av folkfesten.

Hofors Kanotklubb bildades 1943. Då
var kanotsporten lika mycket friluftsliv som elitidrott. Tack vare skänkt
virke och pengar från SKF Hofors
Bruk, lyckades medlemmar av egen
kraft 1946 bygga sitt första klubbhus
vid sjön Hyn. Nuvarande klubbstuga
och samlingspunkt för verksamheten

I mina trakter - sommar

stod klar 1965. Sedan 1991 sker alla
tävlingsarrangemang i sjön Tolven.
Klubbens stora profil är Lasse
”Snickarlasse” Andersson, som blev
världsmästare 1970 och 1971. SMveckan 2011 är ett samarrangemang
med Ludvika Kanotklubb.
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