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187 000 kr
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PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)
Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Lyfta fram paddling som mer än bara en sommaraktivitet och på lång sikt få ut fler
personer oftare på vattnet.
Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Vi vill använda de första vintermånaderna 2019 för att samla in inspirationsmaterial
i form av bild och film. Vi kommer även ordna en första organiserad testtur under
februari från någon av våra medlemsföreningar eller godkända kanotcentraler där
vi förutom samla in material även testar konceptet samt utvärderar vilken kunskap
som behövs och saknas hos nya vinterpaddlare.
Under våren och sommaren bearbetas materialet till en föreläsning och
utbildningsmaterial för säker paddling under vintern.
Hösten 2019 arrangerar vi två föreläsningar om säker paddling under vintern där
deltagarna får ta del av materialet som samlats in, kolla på utrustning som krävs
och lära sig att göra en riskanalys för paddling i minusgrader. Målsättningen är att
föreläsningarna även ska kunna ske digitalt för att få en större spridning runt om i
landet.
Vi avslutar året med ytterligare en organiserad tur i december. På turen får
deltagarna öva på att hantera vintern i form av is och snö som gör det svårt att

komma iland, utrustning som fryser fast och hur man håller sig så torr och varm
som möjligt. I samma stund får de uppleva vår marina vintermiljö som skiljer sig
från sommaren och bjuder på klart vatten och en tystnad som är svår att hitta under
sommarmånaderna.
Målgruppen för det här projektet är personer som redan är ute på vattnet och
paddlar i våra föreningar eller kanotcentraler men som behöver kunskap för att ta
nästa steg i sin utveckling.
Materialet kommer även att användas för att utveckla de högre nivåerna inom
paddelpasset (röd och svart nivå).
Förväntade effekter

Vi vill inspirera personer till att paddla mer, oftare och uppleva vår marina miljö
under vintern. Men vi vill samtidigt ge dem den kunskap som krävs för att ta steget
ut där. Vi förväntar oss även att fånga upp personer som är på väg att börja paddla
på vintern och se till att de får rätt kunskap innan de gör det.
Med hjälp av ett utbildningsmaterial vill vi på lång sikt få paddling till att vara något
man gör året runt. Vi tror även att om man får lära sig ett säkerhetstänk kring
paddling på vintern smittar det av sig så att man paddlar säkrare även på sommaren
och vi minskar antalet incidenter och olyckor.
Utbildningsmaterialet förväntas kunna användas i flera år framåt för nya
föreläsningar, utbildningar och på sikt nå ut till alla våra medlemmar.
I samband med att materialet används inom paddelpasset kommer det locka
utländska paddlare att komma till Sverige för att uppleva vinterpaddling här, vilket
är svårt att få till i många andra länder.
BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET
Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och "overhead"-kostnader

Administrationskostnader – 100 timmar
Ta fram inspirations och utbildningsmaterial i form av bild, film och text
Föreläsningar (arvode, hyra av lokal, utrustning)
Organiserade turer (arvode till guider, hyra av utrustning + resor)

Belopp, kr

33 000kr
75 000 kr
20 000 kr
20 000 kr
Summa, kr: 148 000

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

100

Pris per timme

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:
1. När ni fyllt i första blanketten sparar ni den med ett unikt namn på er hårddisk.
2. Börja sedan om och fyll i de nya uppgifterna för nästa projekt och döp sedan den blanketten till ett unikt
namn på er hårddisk.
3. Fortsätt sedan enligt punkt 1 och 2 tills ni fyllt i och sparat blanketter för de projekt ni söker bidrag för.
OBS! Glöm inte att underteckna och posta ett pappersoriginal av blanketten "Sammanställning"!

