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Projektnr:
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Projektstart (år/mån):

2017 01
Projektslut (år/mån):

2019 12
Projektets totala budget (kr):
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FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

165 500 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 Dag Johansson
E-postadress:

gs@kanot.com
Telefon (dagtid):

0155 20 90 82
Mobiltelefon:

0706675704

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Att, genom en svensk version av PaddlePower med påbyggd koppling till
Allemansrätten, implementera ett "barn- och ungdomsanpassat" Paddelpasset som
struktur för barn- och ungdomsverksamhet. Med syfte att skapa än bättre
förutsättningar för ett livslångt intresse för paddling samt en grund till ett
respektfullt förhållningssätt mot miljön genom hela livet.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Paddelpasset erbjuder föreningar eller andra aktörer, på grupp- och/eller
individnivå, ett verktyg för att skapa en bra verksamhet där aktiva kanotister i olika
åldrar och grenar kan hitta utmaningar att utvecklas genom. Konceptet styr mot en
verksamhet där kanotisten själv får kontinuerlig utbildning och progression genom
sin egen delaktighet och kompetens.

I arbetet med att implementera Paddelpasset ytterligare har vi anpassat konceptet
mer mot barn- och ungdomsverksamhet, med inspiration från britternas koncept
PaddlePower. Konceptet har testats i olika klubbar med lyckat resultat och de
lärdomar vi dragit har vidareutvecklat form och innehåll. Under 2019 vill vi fortsätta
att jobba med PaddlePower och nå en kritisk massa för att efter projektets slut få
spridning på konceptet även till fler klubbar med barn- och ungdomsverksamhet.

Förutom att ”belöna” nådda Paddelpassnivåer med gult eller grönt Paddelpass



innehåller konceptet ”PaddlePower-armband” som de aktiva får när de når vissa
bestämda nivåer.
Allemansrätten som utgör grund i miljödelen av den Svenska versionen av
Paddelpasset finns med som en naturlig del även i PaddlePower. Det ger en god
möjlighet att ”barn- och ungdomsanpassa” Allemansrätten och naturligt väva in
kunskaperna kring hur vi vårdar miljön. Genom de olika momenten i PaddlePower
vill vi lägga en grund för både ett livslångt intresse för paddling och ett respektfullt
förhållningssätt mot miljön.

De aktiviteter vi vill genomföra under 2019 består av:
• I fem utvalda föreningar jobba med PaddlePower i deras verksamhet för barn och
unga.
• Utbilda minst två examinatorer/förening på Grön nivå i Paddelpasset
• Dela ut minst 50 st Vita Paddelpass/PaddlePower armband.
• Examinera minst 75 st barn och ungdomar på Gul nivå i Paddelpasset, med en
progression via PaddlePower.
• Examinera minst 25 st barn och ungdomar på Grön nivå i Paddelpasset, med en
progression via PaddlePower.
• I dessa fem föreningar examinera minst två av de äldre ungdomarna på Blå nivå i
Paddelpasset.

Förväntade effekter

• Via konceptet skapa nya vägar för barn- och ungdomsverksamhet
• Ökad kunskap, motivation och paddelglädje hos paddlande barn och ungdomar
• Tryggare ledare för barn- och ungdomsverksamhet

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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

Projektledare 20 % tjänst 115 000 kr
PaddlePowerarmband 150x20kr 3 000 kr
Upptaktsträffar i utvalda föreningar 5x5000kr 25 000 kr
• Examinatorsutbildning för ledare i utvalda föreningar, minst 10 personer = 10 st*1500
kr/st

15 000 kr

Paddelpass: 150 * 50 7 500 kr
Summa, kr: 165 500

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

Antal arbetstimmar Pris per timme

ca 365 315 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"!


