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PROJEKT

Projektnr:

2
Projektnamn:

Paddelpasset i skolan
Projektstart (år/mån):

januari 2016
Projektslut (år/mån):

december 2018
Projektets totala budget (kr):

301 000 kr

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

94 500 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:

Anders danielsson
E-postadress:

gs@kanot.com
Telefon (dagtid):

0155209086
Mobiltelefon:

0706675704

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Att sprida paddling som friluftsaktivitet genom att Kanotcentraler och Kanotklubbar
samverkar med skolor.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Bakgrund
Paddling har medvind genom vågen av kajakpaddlare, ståpaddlare och nu även ett
återväckt intresse för canadensarpaddling bland vuxna. När vi sökte projektet var
siffrorna för de unga inte lika positiva. Vi har märkt ett ökat intresse för paddling
även bland unga men vill fullfölja den lyckade satsning vi startade 2016.

Projektet där skolklasser kommer på prova-på-dagar hos kanotcentraler, som en del
i sin undervisning i Idrott och hälsa har varit positivt. Paddelpasset för Gul nivå gås
igenom och de moment eleverna klarar direkt "kryssas i". I samband med prova-på-
dagen bjuds eleverna in till ytterligare paddlingstillfällen där de kan ta med familj
eller vänner. Det andra paddlingstillfället sker i en föreningsdriven verksamhet (av
kanotcentralen eller kanotklubb eller annan förening som håller på med paddling, t
ex Friluftsfrämjandet). Där kan man sedan slutföra gula paddelpasset, vilket är ett
bevis på att man skaffat grundläggande kunskaper i säkerhet, paddlingsteknik och
miljöfrågor.

Kort beskrivning av genomförd verksamhet .



Vi har knutit upp ett antal kanotcentraler/kanotföreningar. De tre föreningar som
deltog 2016 har fortsatt jobba i projektets anda och under 2017 har nya föreningar
deltagit. Fler kanotcentraler/kanotföreningar har visat intresse för konceptet. Vi har
goda möjligheter att fortsätta nå ut till fler platser och då nå fler elever.
Det fungerar bra och vi vill fullfölja projektet enligt ursprunglig plan.

Genomförande
Vi rekryterar kanotcentraler och föreningar som vill medverka och därefter planera
genomförandet med dem. Lokalt sköts kontakten med skolor och klasser som vill
vara med.
Praktiskt genomförande av prova-på-dagar och uppföljande paddlingstillfälle (riktad
inbjudan till särskilda kvällspaddlingar hos närliggande förening).

Uppföljning av resultat och lärdomar.
Genom detta arbetssätt har resultatet så långt visat att arbetsmodellen fungerar och
att kanotcentraler fortsätter slussa skolklasser vidare till föreningsverksamheten
och att föreningarna får kontakt med ungdomar så att de kan fortsätta sin
paddlingsverksamhet.

Förväntade effekter

Målsättningen är att 3 kanotcentraler/klubbar tar ut 2 klasser á 25 elever = 150
barn/ungdomar av vilka 10 % fullföljer sitt gula paddelpass = minst 15 paddelpass
och nya kanotister.

Effekten för de som medverkar är naturupplevelse, fysisk aktivitet och kunskap om
allemansrätten.

Dessutom stärks lokala föreningar och samarbete förening-kanotcentral-skola vilket
kan ge fortsatta positiva bieffekter.

Underlätta för elever som annars inte skulle komma ut och paddla, p.g.a. bristande
resurser eller att skolan saknar kompetensen.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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

Projektplanering och kontakter, 60 timmar arbetstid: 18 750kr
Prova-på-dagar, ersättning till kanotcentraler: (3 instruktörer á 1500:- + kanothyra 200:- x
25 elever x 3 projektplatser x 2 tillfällen)

57.000 kr (380 kr/barn)

Löpande arbete under genomförandet, 60 timmar: 18 750 kr
Summa, kr: 57 037 880

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

Antal arbetstimmar Pris per timme

120 312,5

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"!


