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BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Svenska kanotförbundet

PROJEKT

Projektnr:

1
Projektnamn:

Säker paddling
Projektstart (år/mån):

januari 2016
Projektslut (år/mån):

december 2018
Projektets totala budget (kr):

260 750

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

16250 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 fullfölja satsningen för att öka kunskaperna om säker paddling och inspirera till
friluftspaddling genom att etablera en utbildning i Grundläggande säkerhet och
räddningsteknik för paddling.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Bakgrund
Vi har under den tid projektet pågått tagit fram underlag som vi kunnat tillämpa och
utbilda ledare som i sin tur tar hand om grupper av ungdomar. Antal
paddlingsrelaterade incidenter och olyckor har varit färre 2017 så långt på året men
varje enskild olycka är en för mycket. Som vi förut skrivit kan incidenterna i de allra
flesta fall undvikas genom att ledarna har grundläggande kunskaper i säkerhet och
räddningsteknik. Paddling är lättillgängligt och okomplicerat, alla ska kunna komma
ut på våra svenska vatten utan expertkunskaper. Våra utbildningsinsatser ger de
ledare och kanotister som tar del av utbildningarna de kunskaper som behövs och
att samtidigt inspirerar det till mer friluftspaddling.

Vi har märkt att vårt arbete har gjort att fler inom ex kyrkan, kanotcentraler och
fritidsledarutbildningar har förstått vikten av kunniga ledare. Från de som
genomgår utbildningen har gensvaret varit mycket positivt. Vi vill fullfölja den
ursprungliga planen för att sen kunna driva projektet vidare som en naturlig del av
Kanotförbundets arbete.



Genomförande
Under 2017 har vi vidareutvecklat kurskonceptet och nu finns utbildningsmateriel
och utbildarhandledning. Vi har utbildat och utbildar instruktörer inom
kanotförbundet som kan genomföra kursen ”Grundläggande säkerhet och
räddningsteknik” lokalt.
Målgrupper är lärare, konfirmandledare, kanotcentraler, idrottsledare, fritidsledare,
lärarutbildningar samt naturguideutbildningar.

Marknadsföringsinsatser genomförs lokalt av de utbildade instruktörerna och från
centralt håll av Kanotförbundets projektansvarige. En målgrupp vi inte nått som vi
önskar är skolan.
Vi har fortsatt ett bra internationellt samarbete med ex Brittiska och Irländska
Kanotförbunden.

Under 2018 ska vi utbilda ytterligare minst 7 instruktörer och skapa ytterligare
spridning av utbildningen. Projektet syftar till att verksamheten ska bli oberoende
av projektmedel 2019 genom ökad självfinansiering och att konceptet i sig är
framarbetat. Det blir en integrerad del i det kontinuerliga utbildningsutbudet.

Förväntade effekter

Kunniga ledare som är medvetna om "risker" och arbetar förebyggande med tanke
på väder, vattentemperatur, vattnets storlek och ev hinder om det är strömmande
vatten eller ex båttrafik ger säkrare paddling. Utbildningen ”Grundläggande
säkerhet och räddningsteknik” ger den kunskap som krävs.
Att utbildningen är känd bland de som tar ut ungdomsgrupper på paddling inom
skola, kyrka och föreningsliv.
Att kanotförbundet utbildar instruktörer som kan möta behovet av genomförande av
kurser för blivande ledare för ex ungdomsgrupper.
Att de ungdomar som får en bra upplevelse i kanot och kunskap om paddling i
friluftsmiljö har nytta av det genom hela livet.
Våra utbildade instruktörerna fortsätter arrangera utbildningen genom naturlig
efterfrågan som en del i sin regelbundna verksamhet.
På sikt är vår önskan att alla som tar ut en grupp i kanotpaddling har med sig de
kunskaper som omfattas av denna utbildning.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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

Instruktörsutbildning omgång 3, 2018 10 000kr
Arbetstid 20 timmar 6 250 kr

Summa, kr: 16 250

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

Antal arbetstimmar Pris per timme

20 312,5

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"!


