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S)ffc med hela pr()jektet (sa;manfattning)

Slutfora paddelpassproj€ktet isin helhet sA att d€t kan fe ett eget liv utan subventioner. Kostnaderna ligger pe niva 4 rod
och nive 5 svart samt paddelformerna Stand Up Paddle och Surfski.

Vl har stora delar av vera grundlaggande nrveer klara och vi har utbildat mAnga inom vit. nrvel gul, niva 2 grdn och ntve 3
bla. Om vi ska ne ut brett beh6ver vi ne fler utanfor Kanotfdrbundet och behdver ddrfdr dka samarbete med skolor och
larare som undervisar om friluftsliv
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Beskrivning av hela pn)je|"tet (xh Benomfdl.an(l('t

Vi har i vara tidigare ansokningar pekat pa an vi komm€r att behova bidrag ytterligare ett ar for att kunna slutfora projektet
till en niva dar det ska kunoa vara sjatugAende.

Det ar ett stOrt arbete att dels ta f「 am a‖ t materia:som behOvs och att kvaitetssakra′ validera Paddelpasset

/ヽ1 har etablerat vit-9u‐ gron nivtt Materialet nnns nu l upplaga 5 d● i vi genom erfa「enheter fran de utb‖ dningar vi

:冦器訛想1∵]思雌硼 |[1=粽i謄中
はMa“Jdtt mu讀ねw,9∝hV山 め゙at,,計旧t。「

;:『器:認誂首ill:綿珊亀::]lぶ翼濡:躍富』響響]」,:割胃累il:i!:∬ Jξ濡:欄濯1溜:鑑脳輩lγ ,Ven
landerna Det ar et viktgtinsiag aven kOmmande ar

鮮詭l誦:選k鳥寵誦 :』瀞.柵
^渉

鳳」1暮7]∬:瀧::朧:∬綿鼎」穐l管思乳耀燎誕Imm。
var kansla av att vi natt malen i de tre storsta frTlutsgrenama havskaiaki nordisk kalak och canadensare

n鼎織 、普肥昇評i覗割『 :j禍:魚譜if鷲品よi翌鶴裾:爺ξil:]猶£::J:寓:讐:lrddね・et

Aven de nya kanotrOrmerna Surrski och Stand up Paddle med stora inslag av f「 luftsiv kommer att k「 ava insatse「 innan vi

10:fiFktaoSSS°
m mam aven Om ston ddarav detpbb Иほgt pう de andra tre kanOtformema go「 at u btare nar mttet

Niva 4 rdd kommer vi att genomfora som pilotutbildningar under hdsten. Vi raknar med att kunna genomfdra det jobb vi gjort
pe de lagre nivaerna pe nivA 4 rod och nivA 5 svart under 2015 om vi kan skapa resurser for att g6ra grundarbetet.

Vi anser det oerhdrt viktigt att vi kan erbjuda ett komplett system i Sverige. Ett av huvudsyftena med Paddelpasset ar att
inspirera till utveckling av kunskapema runt friluftsliv med och i en kanot. Om vi inte har ett komplett system pa plats se
sprids tuivel om hela systemet och dess anvendbarhet manskar.

Vi har etablerat bra kontakter med scouterna, delar av friluftsfrdmlandet och n69ra utbildningscentra (exempetvrs
Folkh6gskolor med friluftsutbildning). Vi behOver fortsata arbetet med atl skapa netverk och samarbete med externa parter
som bidrar till att sprida kunskap om paddling. Skolan ar en viktig arena dar jnte minst altemansraGdelarna ar viKiga
inslag.

Frindntade effekter

Att Paddelpasset blir ett etablerat begrepp som manga kanner till och anvandar for att utveckla sin paddting. D€t gatbr
teknik, sakerhet och mljarhainsyn. Ndr vi nar ut skapar vi ffer kunniga kanotister som lart sig vistas i naturen utan att st6ra.

Vi ser att utbrldare vrd friluftsutbrldningar vill lera sig systemet Det ar nu etablerat i 1O lender och fler ar pA veg att anamma
systemet. Det 96r att svenska turister kenner igen sig i utlandet vid paddling, exempelvis i Slovenien som har mycket
turistpaddling. Utlandska turister som kommer till Sverige kommer i allt storre utstreckning ha kunskap om svenska
fdrhellanden nar de besdker oss.

Det ger ocksa foreningar, lokalavdelningar mfl en mojlighet att anpassa sina turer till kunskapen hos deltagarna pA ett batke
och tydlgare s5tt.

Det ger ledaren och den enskilde kanolisten ett system ddr man kan se en tydlig och genomtant stegring i kunskaperna.
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I',inrrunr.rk\inrhrrorh icsrltil ia,ni sr(cnrkalion dr pds(nr,rll,i\lnnd.ro(h ,tr.rh.ad" kostn"d.r
Arvode for prolektanstellning 250 000kr material, resor mm 150 000kr

De grundlaggande nivうerna kommerin i ett etablerat skede dar verktygen har nltl sin utFornning

N v1 3 bla kommer att vara etab erad ihavskalak,nord sk kalak och canadensare

Pう ovansttende delar kommer vi attforts● tta att utbi da examinatorer och dr va benchmarketing f6r att va‖ dera
genomforandet

Vi kommer att genombra slutfasen av ttverkalak och Stand Up Paddle sa att dessa vettamheter har ett etablerat system

lpa samma satt sOm ovanstaende under 2015

Vi kommer at s utfora nivさ 4 rOd for havskalak,nordisk kalak och canadensare,samt gora klart a‖ t undenag fOr svart n va i

dessa delar
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400 000 kr

1 000 timmar avlё nat dito 250kr inklusive skatter/avgifterideellt Ca

lfan ni ans6ker om bidrag fOr nera ploJekt maste ni～ lla i denna blankett s、rksamhetsbidrag)en ging for vaJe prOlekt
C6rtt har:

l Narni″ nti forsta blanketten sparar ni den med ett unikt llnamn pa er harddisk

2 36rla sedan om ochサlli de nva uppgiftcma for nasta prOJekt och dop sedan den blanketten till ct unikt llnamn

pa er harddisk

3 ForLsatt Sedan eJigt punkt l∝ h2t‖ ls ni●■i∝ h Sparat blanketter for de proJekt ni SOker bidrag for

OBSI Gliim inte att underteckna och posta ett pappersoriginal av blanketten "samrnanstdllning"!
|

yEx^rl,vrrjrs3rDxr.; aPRrrr[iD rnr*.n on ohaitxs hl/ n.ilufery.bltirv Lf,n\nnitu, 2t \. t !, 
^ 

a )

BESKRrVNING AV PROJ EKTETS BUDGE'T BIDRAGSARET

EV PERSONA… ADERい OE HUR N10VAN HAR
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