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BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Svenska Kanotförbundet

PROJEKT

Projektnr:

2018-5
Projektnamn:

Miljöengagerad paddling
Projektstart (år/mån):

2019 01 Vi har bedrivit ett jobb 2016 och 2017 som utgör en
grund för ansökan

Projektslut (år/mån):

2019 12
Projektets totala budget (kr):

86 960 kr

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

86 960 2019
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 kontaktperson Jonas Forsmark
E-postadress:

gs@kanot.com
Telefon (dagtid):

070 667 57 04
Mobiltelefon:

070 662 45 21

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Att ta fram och sprida kunskap samt väcka intresse kring hur man kan stärka
miljöengagemang genom paddling och annat friluftsliv.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Färdigställande av utbildningsmateriel och genomförande av ledarutbildningar i
konceptet Miljöengagerad paddling. Syftet är att starkare integrera miljö- och
klimatfrågor i paddlingen, genom att öka kunskapen om hur miljöfrågor kan finnas
med som en del i ledarutbildningar och paddelturer.

En grund för utbildning och materiel för Miljöengagerad paddling finns framtaget
genom en serie möten mellan olika aktörer under 2016 - 2017. Vi vill nu skapa ett
utbildningsmaterial och genomföra utbildningar för en bred målgrupp. Materialet
tas fram i samverkan med forskare med kunskaper inom området.

Materialet ska innehålla:
- kunskapsdelar om klimat- och miljöfrågor kopplat till vatten,
- kunskaper om hur man kan utveckla miljöengagemang,
- en aktivitetsbank för ledare så att de lätt kan ta in frågorna under paddlingar på
ett uppmuntrande och inspirerande sätt.



Materialet ska spridas digitalt så att det blir öppet och tillgängligt för den som är
intresserad. Det ska även integreras i Kanotförbundets ledarutbildningar och delas
med alla organisationer i Svenskt Friluftsliv.

Genomförande av två ledarutbildningar, vilka vänder sig till alla intresserade
kanotledare oavsett organisationstillhörighet.

Parallellt med detta arbete med materiel och utbildningar, har SKF pågående
samtal med ett flertal forskare på flera universitet (Mittuniversitetet och Linköpings
universitet) där det finns önskemål och starkt intresse att inkludera detta arbete i
forskningsprojekt om friluftslivets miljöpåverkan. Se till exempel:
https://www.mistra.org/forskningsprogram/ett-forskningsprogram-om-idrott-friluftsli
v-och-miljo/. Här spelar projektet Miljöengagerad Paddling en viktig roll i att
möjliggöra samarbeten utifrån ett gemensamt engagemang för friluftsliv och dess
värden.

Förväntade effekter

 Att ledare som gått utbildningen eller tagit del av materialet börjar integrera
klimat- och miljöfrågor i sina turer.
 En långsiktig målbild är att det ska uppstå en förväntan bland kanotister att
guidade / ledda paddlingsturer innehåller element av miljö/naturguidning.
 Ökad kunskap, medvetenhet och miljöengagemang bland kanotledare och
kanotister.
 Att kanotister börjar ifrågasätta paddling utomlands som en högstatus-aktivitet
och istället agerar som förebilder för paddling i Sverige.
 Samverkan mellan flera organisationer kring friluftslivets betydelse för
miljöengagemang.
 Medverkan i forskningsprojekt om Friluftsliv.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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

personalkostnad 80 timmar 26 400
Tryck och materielkostnad 20 000 kr
Kommunikation och spridning av materiel 32 timmar 10 560 kr
Utbildning av 12 ledare fördelat på två kurshelger (Förberedelser, genomförande och
utvärdering)

30 000kr

Summa, kr: 86 960

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

Antal arbetstimmar Pris per timme

112 330 kr

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"!


