
FINLAND 100, KANOTKLUBBEN WÅGEN 70 OCH GULLÖ RUNT 40 ÅR

STORT PADDLINGSEVENT
i Ekenäs 1–2 juli
Kanotklubben Wågen deltar i !randet av Finlands 100-åriga självständighet genom att 
ordna ett temaveckoslut i paddlingens tecken. Med eventet uppmärksammas också 
Wågens 70-åriga historia.

LÖRDAGEN DEN 1 JULI KL. 13!16 är alla kanotsportens vänner välkomna till Wågens 
kanotskjul i Våghusparken för !ra en trivsam eftermiddag i paddlingens tecken. Kom 
och trä"a gamla och nya bekanta och för att höra vad sakkunniga har att berätta.

Lördagens program fokuserar på OS-guldmedaljören av år 1952 i Helsingfors, 
paddlingslegenden Thorvald Strömberg (1931–2010). 

• Minnesmärket över Thorvald Strömberg, som har #yttats till en 
synligare plats, återinvigs. Konstnären Ron Nordström belyser bak-
grunden till minnesmärkets uppkomst.
• Författaren Sture Lindholm, som har skrivit biogra!n om Thorvald 
Strömberg, berättar om skäripojken som tränade målmedvetet med 
siktet inställt på de internationella tävlingsarenorna.
• Ämnet för skärgårdskännaren Sven Stenlund är den exceptionellt 
framgångsrika paddlingsiver, som rådde i Ekenäs skärgård under 
decennierna efter kriget. 
• Paddlings- och roddförbundets styrelsemedlem Anne Rikala, 

mångfaldig VM- och EM-medaljör samt OS-!nalist, presenterar dagens banpaddling. 
• Som speaker för det tvåspråkiga programmet fungerar skådespelaren Sixten 
Lundberg.

Kanotklubben Wågens kiosk betjänar med ka"e, te, saft och läsk, glass samt salt 
och sött tilltugg.
Dessutom musik och paddlingsuppvisningar.

Tillställningen är gratis, men för arrangemangens skull tas förhandsanmälningar 
emot av Wågens vice ordförande Anneka Pitkänen, tel 050 325 9792 eller 
anneka.pitkanen@gmail.com

!

Lördagens Strömberg-temadag är avsedd att ge en högtidligare inramning åt 

FYRTIONDE GULLÖ RUNT
som paddlas följande dag, söndagen den 2 juli. 

Det 20 km långa loppet har blivit ett populärt evenemang i paddlingskretsar och årets 
upplaga väntas locka ännu #er deltagare än tidigare. Noggrannare upplysningar om 
Gullö runt och anmälningsblankett !nns på annat ställe på hemsidan på adressen: 
http://wagen.idrott."/gullo_runt/se/anmalning/

OBS! Trivsamma Motel Marine ger 5 procents rabatt på veckoslutets inkvartering, 
vid bokning uppge Wågen som lösenord. Motel Marine tel. 019 24 13 833, 
www.motelmarine.!19 24


