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Vi ser garna en samordning av utbildning mellan organisalioner. De trevare vi haft har landat pA att vi ska jobba f6r att
nagon med ledarutbildning inom friluftsomradet fran en annan organisation ska kunna tillgodorekna sig den iandra
organisationer. Arbetet ar isin linda.
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behover uppdatera var kanotspecifika turledarutbildning. Havskajak har exploderat iomfattning det ske{ en dkning even
av annan friluftsrelaterad paddling ex Stand Up Paddle och Surfski. Vi har bra utbildningar for kanotister. Vi har aven
utarbetat bra krav fdr kunskap hos ledare men vi har inte ett strukturerat ledarutbildningsmaterial sA att en person pa ett
tydligt san kan na de mal vi satt upp f6r att fungera bra som en ledare.
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Svenslct Friluftsliv

B{rkiYning av hel.i projeklet och genomfiilandct
Melet er arbeta fram en heltackande ledarskapsutbildning

i3 sleg

fdr friluftsinriktad paddling.

Nar vi har en bra och utbyggd ledarskapsutbildning starker vi even vart proiekt paddelpasset.

Vi har skapat goda kontakter intenationellt via Paddelpasset. Vi kommer att delta i exempelvis Storbritanniens och lrlands
ledarskapsutbildningar for att ta del av och translormera den kunskapen till svenska forhallanden. Vi tror att om vi kan ta det
basta ur olika traditioner sa kan vi na lengst.
Vi kommer even att soka samarbete med svenska organasationer som har specialistkunskaper for ex friluftssjukverd etc.
Vi kommer aven atl se vilka delar i vgr ledarskapsutbildning inom v6ra andra grenar som kan inrogas eller anpassas till
friluftsliv. Det flnns overlappande omraden som ex mental forberedelse, psykologi, sakerhet och teknik.
Teknikutuecklingen ggr fort och de rekommendationer vi har i dagens utbildningar 5r inte anpassade till dagens situation.
Det galler alI fren klader och utrustning till kommunikataon.
Vi anser det oerhort viktigt att vi kan erbjuda en komplett utbildning for vAra blivande kanotledare inom frilultslivet. En viktig
del blir allemansratten och tillampningen av den. ldag har vi losa pusselbitar som kan sammanfogas men vi ser Sven att vi
har ny kunskap att hamta oxempelvis fr5n de lander vr sarnarbetar med.
Vi kommer att fortsatta vart samarbete med andra organisationer men vi har ansett att varje organisation har sin "kod" som
ar sver att hantera i ett helt gemensamt system.
Vi beddmer att vi kan ta fram material fdr och genomfora utbildningar praktiskt pa steg 1, vi raknar med att ta fram material
for steg 2 och genomfora pilotutbildningar fdr steg 2 samt paborja materialinsamling till steg 3 under 2015 om vi fAr resurser
att pAbOrJa jobbet. Ar tva planerar vi att vid behov finjustera steg 1 och steg 2 samt slosata steg 3.

Fr'ir!entade

Att vi har en gedigen iedarutbildning even for vara friluftspaddlare och att samarbetet mellan friluftsorganisationerna har
okat.
Bra ledare ger batre verksamhet f6r fler.
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Kostnader for arvode prolektledare, drojektdeltagare 200 000 kr. Ovriga kostnader 100 000kr

Vi bedOmer attfor att na malen behover vi delta'utbi dningari andra lander Det skerin tialtfor att vi ska kanna t‖
vad som arlamp119t attintegrera i vう 「 utb‖ dning
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Vikomme「 att behova anlna・ design・ for sammansta‖ ning av matenalet viraknar med att ha mate面 alet
och digitalt sa att bada formerna lnns tingang‖ ga
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Ifali ni ansOker om bidrag For nera proJekt maste ni ula i denna blankett cerに
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amhetsbidrag)en gang ror vaJe proJekt

Cors=har:
l Narniサ llti forsta blanketten sparar ni den med ett unikt llnamn pa er haddisk
2 BbrJa sedan om∝ h″ lli de nya uppgiftema for nasta prOJekt och dOp sedan den blanketen till ett unikt nlnamn
pa er harddisk

3 Fortsatt,dan enligt punkt l∝ h2tiliS ni ttlt i∝ h Sparat blankctter for de proJekt ni s6ker bldrag ror
OBS:G16m inte att underteckna lDch posta ett pappettЭ
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