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Projektnr:

Projektnamn:

6

Ledarutbildning

Projektstart (år/mån):

Projektslut (år/mån):

2018 01

2018 12

Projektets totala budget (kr):

70 000 exlusivive SKF interna
kostnad och ideellt arbete

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET
Belopp, kr

Avser bidragsår

70 000

2018

Beviljade anslag för år ett år ingen garanti för fortsatt beviljade anslag för kommande år.

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER
EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR
ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV
Namn:

E-postadress:

Anders danielsson

gs@kanot.com

Telefon (dagtid):

Mobiltelefon:

0155209086

0706675704

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)
Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Etablera Turledarutbildningar inom Havspaddling, Canadensarpaddling och
Forspaddling, steg 3.
Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Bakgrund
I takt med kanotförbundets ökade arbete med friluftspaddling har också behovet av
ledarutbildning ökat. Under 2017 kommer vi att etablerat steg 2 med egna medel
och ideellt arbete.
De ledarutbildningar etablerar för friluftspaddling kompletterar de redan
existerande ledarutbildningarna på tävlingssidan. Utbildningsstrukturen är satt,
liksom en nedbrytning av innehållet i ett modulsystem. Instruktörer som kan driva
Turledare 2 inom Havspaddling, Forspaddling och Canadensarpaddling är
utbildade.
Nu återstår att slutföra arbetet med steg 3 och genomföra dessa utbildningarna i
praktiken på ett sätt som garanterar validitet och reliabilitet.
Genomförande
1) Utbildningsmateriel: Under 2018 vill vi arbeta med Turledarutbildningar Steg 3.

Under hösten 2018 hoppas vi att även instruktörer för steg 3 är utbildade. Detta
gäller samtliga områden; Havspaddling, Kanadensarpaddling och Forspaddling. I
detta arbete ingår även att skapa processer och underlag för validering av
kunskaper från tidigare erfarenheter och utbildningar som genomförs i andra
organisationer (såsom friluftsorganisationer och friluftsutbildningar inom skolan).
2) Instruktörsutbildning: Utbildning av de instruktörer som ska hålla i
Turledarutbildningarna. Innehåll och upplägg av utbildningarna ska diskuteras och
delas i ett utbildningsteam. Detta team från alla tre disciplinerna har ett stort värde
i att de möts, lär gemensamt och delar sina erfarenheter. På så sätt bygger vi ett
system som är starkare än var och en för sig själv och utbildargruppen får även ett
ägande för verksamheten som helhet. Utbildningarna består av tre steg: utbildning,
genomförande av pilotutbildningar samt uppföljning och utvärdering.
3) Marknadsföringsinsats: Utbildningssidorna på hemsidan ska också utvecklas och
bättre åskådliggöra utbildningsvägarna.
4) Genomförande av pilotutbildningar: Utbildningsteamet genomför
ledarutbildningar tillsammans i par.
Förväntade effekter

En existerande och lättillgänglig utbildningsväg där alla som vill kan utvecklas som
kanotledare och genomföra turer med god säkerhet och kvalitet på hav, sjöar och i
forsar.
Resurser i form av materiel och kompetent utbildningsteam som behövs för att hålla
standardiserade ledarutbildningar.
Ett etablerat heltäckande ledarutbildningssystem som är transparent och har en god
koppling till andra aktörer inom friluftspaddling.
BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET
Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och "overhead"-kostnader

Framtagande av utbildningsmateriel, 80 timmar
Utbildningsinnehåll, Ledar-utbildarmateriel samt Kursmateriel till deltagaren Trycksaker i
form av utbildarpärm, ledarbok och deltagarpärmar
Instruktörsutbildning steg 3 för 5 personer under fyra dagar 2 kursledare (64 timmar),
Resor
Uppdatering av hemsidan 20 timmar

Belopp, kr

25 000
15 000
20 000
3 750
6 250
Summa, kr: 70 000

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

Pris per timme

100 utvecklingstimmar & 64 utbildningstimmar

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:
1. När ni fyllt i första blanketten sparar ni den med ett unikt namn på er hårddisk.
2. Börja sedan om och fyll i de nya uppgifterna för nästa projekt och döp sedan den blanketten till ett unikt
namn på er hårddisk.
3. Fortsätt sedan enligt punkt 1 och 2 tills ni fyllt i och sparat blanketter för de projekt ni söker bidrag för.
OBS! Glöm inte att underteckna och posta ett pappersoriginal av blanketten "Sammanställning"!

