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

Sverige är ett land anpassat för canadensarpaddling. Vi har sjöar i alla storlekar och
allt från stilla bäckar till kraftiga älvar som slingrar sig igenom Sverige. Trots detta
blir canadensaren lätt åsidosatt och anses som lillebror jämfört med andra
kanottyper. Ändå är canadensaren många gånger insteget till både paddling och
friluftsliv generellt men glöms sedan bort och ligger oanvänd under en gran på
sommarstället. Genom att slå ett slag för canadensarpaddlingen i Sverige vill vi
underlätta för alla, oavsett ålder, erfarenhet eller funktionsförhinder att komma ut i
naturen och paddla. Detta genom att visa hur mycket man kan göra, hur lätt det är
och framförallt hur man gör det på ett säkert sätt! I canadensaren kan vi röra oss på
grunda och trygga områden vilket gör att personer som inte vågar sig ut på havet
kan komma med. Man behöver heller inte vara vältränad, gå långa sträckor eller
bära tunga ryggsäckar vilket öppnar upp för ännu fler personer.
Canadensarpaddling är helt enkelt friluftsliv för alla och det är dags att lyfta fram
det!
Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Vi planerar att genomföra olika delar som tillsammans skapar ett lyft för
canadensarpaddling och öppnar upp för fler möjligheter att komma ut i naturen.
Canadensarsymposium – Den 30 maj – 2 juni ordnar vi ett canadensarsymposium i

samverkan med Sjöviks folkhögskola och Friluftsfrämjandet för att samla nya som
gamla paddlare. Vi erbjuder ett stort utbud med workshops med allt från säkerhet
och forspaddling till hur du tillverkar din egen canadensarpaddel. Vi har
instruktörer från hela Sverige och utlandet som delar med sig av sin kunskap och
historia kring canadensarpaddling för att inspirera till ännu mer paddling.
Canadensarledare 1 – Materialet är framtaget och nu vill vi genomföra den första
utbildningen under våren 2019. För att göra det kommer vi att marknadsföra
utbildningen mot scoutkårer, fritidsledare, idrottslärare och kyrkans verksamhet där
vi vet att behov av utbildade ledare finns. Men även mot allmänheten i form av
annonser som når ut till friluftsintresserade.
Plattform för canadensarpaddling i Sverige – Vi kommer att skapa en plattform för
canadensarpaddling i Sverige där alla intresserade och nya känner sig välkomna
och kan hitta information som de behöver. I dagsläget finns det många små forum
och interna grupper som kan vara svåra att hitta eller komma in i. Vi vill skapa en
öppen plattform med hjälp av dessa befintliga kretsar och hjälpa nya och gamla
kanotister att komma in i gemenskapen. Plattformen kommer bestå av en sida på
kanotförbundets hemsida med samlad information om forum, paddelvatten, event,
säkerhet och tips för nya kanotister.
Med plattformen kommer vi även att arrangera fyra stycken ledarledda turer runt
om i Sverige under 2019 där vi visar den nya formen paddling som inspirerar och
visar upp en helt ny form av canadensarpaddling. Där vi bland annat får med
segling och stakning som är två ganska okända redskap i friluftssverige.

Starta upp canadensarverksamhet i föreningar – Vi planerar att hitta fyra stycken av
våra befintliga föreningar som vill börja med canadensarpaddling i sin ordinarie
verksamhet. Vi kommer att hjälpa dem att utbilda nya ledare, genomföra en
workshop för föreningens medlemmar och sätta upp en årsplan med event de ska
genomföra. Målet är att de efter 2019 ska vara självgående med regelbunden
canadensarpaddling för medlemmar i föreningen.
Utbildningsmaterial – Vi kommer ta fram ett utbildningsmaterial som stöd för att
hålla grundkurser i canadensarpaddling. Detta material kommer sedan finnas
tillgängligt för kanotcentraler, föreningar och andra organisationer för att kunna
användas så att fler vågar sig ut på vattnet på ett säkert sätt.
Workshop för blivande guider – I dagsläget finns det många friluftsutbildningar i
Sverige, både på gymnasie- och folkhögskolanivå där blivande guider och
instruktörer startar sin resa. Utbildarna på skolorna har oftast bred kunskap inom
friluftsliv men håller en låg nivå inom canadensarpaddling, både paddlingstekniskt
och säkerhetsmässigt vilket tyvärr går ut över eleverna. Vi vill därför hålla tre
stycken workshops på utvalda utbildningar där vi visar och utbildar elever och
lärare i canadensarpaddling.
Förväntade effekter

Canadensarpaddling är för många steget in i friluftsliv. Genom att öka aktiviteten av
canadensarpaddling ser vi att det leder till att ännu fler kommer ut i naturen och
fortsätter med det. Vi ser även att canadensarpaddling är en utmärkt aktivitet om
man vill ta med större grupper, personer med sämre simkunnighet eller
funktionsnedsättningar vilket gör att fler har möjlighet att komma ut i naturen. I
takt med att fler utbildade och kunniga personer kommer ut på vattnet förväntar vi
oss också att det medföljer ett nytt säkerhetstänk kring paddling som kan förhindra
incidenter och olyckor.

Effekter av delmoment:

Canadensarsymposium – Når ut till 50-70 personer på plats som tar med sig ny
kunskap och inspirerar vänner och bekanta som inte kunde delta. Vissa deltagare är
ledare inom organisationer som friluftsfrämjandet och når därefter ut till ännu fler
som skapar ringar på vattnet.
Canadensarledare 1 – 5-7 stycken nya ledare vilka i sin verksamhet når ut till minst
5-20 personer per år.
Plattform för canadensarpaddling i Sverige – Mer lättillgänglig information gör att
det är lättare för nya kanotister att komma in i gemenskapen. Genom att samla alla
små befintliga plattformar inom kanotförbundet och externa kan vi nå ut till
tusentals personer.
Med de ledarledda turerna får ca 40 stycken personer prova på och uppleva
canadensarpaddling på ett nytt sätt.
Starta upp canadensarverksamhet i föreningar – Med regelbunden verksamhet i
våra föreningar skapar vi en inkörsport för nya paddlare och kategorier av
människor som inte hade hittat föreningen annars Vi når även ut och visar upp
canadensarpaddlingen för befintliga medlemmar i föreningen.
Utbildningsmaterial – Skapar en grundkunskap hos personer som rör sig på vattnet
vilket förhindrar incidenter och sprider budskapet om att kunskap är bra och
användbart.
Workshop för blivande guider – Genom att nå ut till de blivande guiderna redan
under utbildningen skapar vi en grundkunskap som finns med dem ut i arbetslivet
där de möter kunder och privatpersoner. De är därför en viktig informationsport ut
till allmänheten angående säkerhet vid paddling.
BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET
Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och "overhead"-kostnader

Canadensarsymposium
Förberedelsearbete 64 tim
Resor och arvode till föreläsare
Lokalhyror
Marknadsföring (annonser och utskick)
Canadensarledare 1
Administrationsarbete 20 timmar
Marknadsföring (annonser och utskick)
Instruktörsarvode (24 timmar kurs + resa)
Plattform för canadensarpaddling i Sverige
Administrationsarbete (skapa och uppdatera kanotförbundets sida, samordna träffar,
kontakt med instruktörer) 100 timmar.
Resor och arvode till instruktörer
Utbildningsmaterial:
Ta fram material, 80 timmar
Layout och tryck
Workshop för blivande guider
Administrationsarbete (kontakt med skolor och logistik) 20 timmar
Resor och arvode till instruktörer

Belopp, kr

21 120 kr
50 000 kr
5 000 kr
10 000kr
6 600 kr
5 000 kr
10 000 kr
33 000kr
30 000kr
26 400 kr
5 000kr
6 600 kr
15 000 kr
Summa, kr: 223 720

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

384

Pris per timme

330 kr
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