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BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Svenska kanotförbundet

PROJEKT

Projektnr:

S som i samverkan eller 8 om endast siffror går
Projektnamn:

Canadensarsymposium
Projektstart (år/mån):

2018 01
Projektslut (år/mån):

2018 12
Projektets totala budget (kr):

182 500

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

182 500 2018
Beviljade anslag för år ett år ingen garanti för fortsatt beviljade anslag för kommande år.

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER

Friluftsfrämjandet

EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV

Namn:

Anders danielsson
E-postadress:

gs@kanot.com
Telefon (dagtid):

0155209086
Mobiltelefon:

0706675704

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Att öka intresset för och kunskaper inom Canadensarpaddling.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Canadensarpaddlingen är på väg att återuppväckas, vilket vi ser bl.a. genom ett
ökat intresse bland havskajakpaddlare, ökning av antal paddelpass, kurser samt
frågor efter ledarutbildning bland exempelvis kyrkan, folkhögskolor och inom
Friluftsfrämjandet.

Som en del i vårt arbete med att inspirera och utveckla canadensarpaddlingen vill
Kanotförbundet tillsammans med Friluftsfrämjandet genomföra ett symposium.

Målgrupperna är alla intresserade, enskilda kanotister, ledare i Friluftsfrämjandet,
Kanotförbundet, Scouterna, Svenska kyrkan, skolor och i andra organisationer.

Målsättningen är att ge en bränsleinjektion för att få mer fart genom att samla
engagerade människor att mötas, lära och paddla ihop, något som i sin tur kan leda
till ytterligare initiativ runt om i landet. Med detta sprids det mycket nya som finns
att upptäcka och även gammalt att återuppväcka i canadensarpaddlingen. Det



internationella samarbetet vi bedriver bidrar också till ny kunskap.

Exempel på innehåll
- Segling med Canadensare
- Tillverka en egen paddel eller seglingsutrustning
- Kvällsföreläsningar med paddlingsskildringar
- Olika canadensarmodeller och deras egenskaper
- Säkerhet och räddningsövningar
- Paddelpass
- Forspaddling
- Paddlingsteknik
En del i projektet är att skapa filmer som sedan kan utgöra kunskaps- och
inspirationsmateriel.

Medverkande är ledare från Sverige och utomlands.
Själva symposiet är tänkt att pågå mellan 10-13 maj, 2018 och utgå från Sjöviks
folkhögskola i Avesta.

Förväntade effekter

50-60 deltagare som inspirerats och utvecklats inom canadensarpaddling och som i
sin tur sprider detta vidare i sina kretsar.

En rad filmer som sprids på Youtube och som kan användas i samband med
utbildningar och för kanotister som självinstruerande materiel.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och "overhead"-kostnader Belopp, kr

Förberedelsearbete 5 heldagar 40 timmar, personalkostnader 12 500
Resor och arvode till föreläsare: 50 000
Kurslitteratur 15 000
Lokalhyra 5 000
Filmer, (filma redigera publicera): 100 000
Deltagarna betalar självkostnadspris för mat, boende och ev. kanothyra.

Summa, kr: 182 500

EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)

Antal arbetstimmar Pris per timme

40 utvecklingstimmar 312,5

Ifall ni ansöker om bidrag för era projekt måste ni fylla i denna blankett (Verksamhetsbidrag) en gång för varje
projekt. Gör så här:

När ni fyllt i första blanketten sparar ni den med ett unikt namn på er hårddisk.1.
Börja sedan om och fyll i de nya uppgifterna för nästa projekt och döp sedan den blanketten till ett unikt2.
namn på er hårddisk.
Fortsätt sedan enligt punkt 1 och 2 tills ni fyllt i och sparat blanketter för de projekt ni söker bidrag för.3.

OBS! Glöm inte att underteckna och posta ett pappersoriginal av blanketten "Sammanställning"!


