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PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Friluftspaddlingen ökar fortsatt och har en stor potential att bli en än mer utbredd
aktivitet. Kanotförbundet är, och vill, vara en aktiv part och samlande kraft i den
utvecklingen. Vi vill ta emot och förvalta det växande intresset för paddling för de
som, inte minst den här sommaren, har upptäckt hur enkelt det kan vara att njuta av
den ”blå” naturen.
Friluftspaddlingen ska ha en självklar och synlig plats både inom och utanför
förbundet. Genom denna långsiktiga satsning har vi fått möjligheten att ha en
anställd person på heltid. En satsning som gett resultat och utveckling. I linje med
vårt långsiktiga arbete vore en förstärkning på ytterligare 50 % en stor möjlighet att
arbeta än bredare och nå ut till fler.

Sommaren som varit har trycket på att inte bara paddla, utan paddla med mer
kunskap, varit stort. Vi vill nå ut till alla ”vanliga” paddlare med våra utbildningar,
kurser och det material vi har som främjar personliga utvecklingsmöjligheter,
kunskap om säkerhet, medvetenhet om Allemansrätten och hur paddlare kan värna
om våra vattenmiljöer. Målsättningen är att fler ska komma ut i naturen via kanot,
alltid i samklang med naturen.

Satsningen på friluftstjänster syftar till att stärka Kanotförbundets arbete för
aktiviteter i hela kanotsverige, genom att



- Lyfta fram förbundets och medlemsföreningarnas arbete för och aktiviteter inom
friluftspaddling
- Det är lätt att komma i kontakt med friluftsansvarig på förbundet, det finns en
enkel ingång för olika delar av förbundet, föreningar, myndigheter och
organisationer samt enskilda för dialog
- Bidra till kunskapsutveckling och marknadsföring av paddling som friluftsaktivitet i
ett långsiktigt perspektiv och att utveckla miljömedvetenhet bland paddlare
- Upprätthålla, utveckla och sprida utbildningsmateriel, inklusive Paddelpasset
- Erbjuda friluftspaddling i Sverige högkvalitativa utbildningar, framför allt gällande
säkerhet och ledarskap
- Upprätthålla och hitta nya samverkansområden med andra aktörer
- Sprida information om Godkända Kanotcentraler, samt stötta dessa i arbete med
säkerhet och miljömedvetande
- Synliggöra fördelar med att hyra kanot på Godkänd Kanotcentral, då det ökar
tillgänglighet för allmänheten att prova på paddling, främjar hållbarhet genom att
hyra istället för att köpa, åka kollektivt istället för att transportera egen kanot samt
uppmuntrar till semester inom Sverige
- Arbeta för att säkerställa framtida tillgång till paddelbara vatten, t ex i gamla
flottningsleder där restaureringsarbeten pågår eller inleds

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Friluftspaddlingens position inom förbundet har de senaste åren utvecklats och
befästs, tack vare satsning på friluftstjänster (bl a med bidrag från Svenskt
Friluftsliv). Marknadsföringen och synliggörandet av utbildnings- och
examinationsmaterialet Paddelpasset, framtagande av ledarutbildningar, vikten av
utbildade ledare och förbundets närvaro på kajakträffar och en egen facebooksida
med friluftsinriktning är alla delar som bidragit till att positionen för friluftspaddling
flyttats fram. Vi ser att några av de mest besökta sidorna på hemsidan handlar om
friluftspaddling och Paddelpasset. Kanotcentralerna och kanotklubbarna har en
egen kontaktperson för friluftsrelaterade frågor och aktiviteter. Inte minst märks
betydelsen av tjänsten i det ökade intresset för Paddelpasset. Vi vill kunna svara upp
mot behovet och intresset som finns, leda vidare och inspirera till fortsatt
utveckling.

För att förvalta det växande intresset är en friluftstjänst på 100 % avgörande, och
ytterligare 50 % vore en stor möjlighet. Tjänsterna är en central del i arbetet mot
visionen att alla som vill ska ha möjlighet att paddla. Vägen till visionen består av
många små och stora arbetsuppgifter som tillsammans ger utveckling. Det
långsiktiga arbetet att sprida metoder och koncept, erfarenheter av tidigare projekt,
stå för högkvalitativa utbildningar och kurser, vara ett nav för föreningar och
kanotister görs dagligen i form av administration av t ex Paddelpasset,
föreningsaktiviteter och utbildningar. Men inte minst även i ett större
utvecklingsarbete genom kontakter med kommittéer, samverkansparter, föreningar,
styrelse och enskilda kanotister.

Tjänsterna ska synliggöra paddling utan krav på prestation, träning och tävling. Den
enkla och lättillgängliga paddlingen som alla kan uppskatta och njuta av. Sakta men
tydligt förändras bilden av att Kanotförbundet och kanotklubbar är synonymt med
tävling, men fortfarande behövs ett målinriktat arbete för att våra klubbar och
allmänheten ska upptäcka den organiserade friluftspaddlingen. Tjänsterna ska
fortsätta att uppmuntra och stötta medlemsföreningar att utveckla sin
friluftspaddling.

Kanotförbundet ska ha en tydlig ingång till mer information och kunskap om
friluftspaddling. Tjänsterna ska stå för denna utåtriktade uppgift, det ska vara lätt
att komma i kontakt med Kanotförbundets friluftstjänst. En ny plats på hemsidan
ska dedikeras till friluftspaddling, och tjänsterna kommer att ansvara för att platsen
fylls med innehåll, samt att relevant och aktuell information finns på sociala medier.
Tjänsterna ska bidra till att fler kommuner, organisationer, lärosäten och



kommersiella aktörer utbildar sig, marknadsför och erbjuder paddling som aktivitet
för sina invånare, medlemmar, elever och kunder.

Kanotförbundets arbete med utbildnings- och examinationsmaterialet Paddelpasset
utgör strukturen och ramen för hur vi marknadsför paddling med fokus på säkerhet,
teknik och miljö. Med bidrag från Svenskt Friluftsliv har Paddelpasset utvecklats
och arbetet behöver upprätthållas och uppdateras. Vi ser ett ökande intresse för
Paddelpasset bland friluftspaddlare, och det tolkar vi som ett kvitto på att det finns
ett behov av en gemensam, nationell utbildningsnorm. Som bonus är Paddelpasset
del av ett internationellt samarbete och giltigt i flera europeiska länder. Barn och
unga har strömmat till våra föreningars kanotskolor i sommar, och många barn har
fått sitt första PaddlePower-armband, en adaptering av Paddelpasset för den unga
målgruppen.

Friluftstjänsterna ska också ha en blick mot samhället, vad som händer inom
friluftslivet i Sverige och världen för att jobba med utvecklingsfrågor inom paddling.
Kanotförbundet ska vara aktivt i forskningsprojekt och andra aktiviteter som syftar
till att paddling ska ske och utvecklas på ett miljömässigt hållbart sätt. Vi ska både
anpassa oss till moderna former av organisering och våga gå före och leda frilufts-
och rekreationspaddlingen framåt. För att driva arbetet framåt ska tjänsterna
upprätthålla befintliga och hitta nya samarbetsområden och samarbetsparter.

Tjänsterna ansvarar för att administrera de beskrivna uppgifterna.

Förväntade effekter

Friluftspaddlingens position stärks internt i Kanotförbundet, och det blir tydligare
för medlemmar och allmänhet att det är en viktig del av förbundets verksamhet.
Friluftspaddlingen syns i dokument, utvecklingsplaner, kommunikation utåt.
Kanotförbundet är en självklar aktör att vända sig till för friluftsintresserade
kanotister och för kanotföreningar att ansluta sig till.

Fler människor kommer att paddla, och fler av dem kommer att göra det inom
ramen för organiserad verksamhet. Antingen genom medlemskap i en kanotklubb
eller annan friluftsförening, inom ramen för skolutbildning, som kund hos en tur-
eller kursarrangör eller genom att delta i enskilda, arrangerade aktiviteter.

Friluftspaddling kommer att synliggöras i kanotsverige, bland annat genom
hemsida, sociala medier, på konferenser, paddlingsträffar- och event. Det bidrar till
ökad kännedom om utbildningar och kurser.

Antalet personer som utbildar sig till ledare eller går kurser för att utveckla
personliga färdigheter ökar. Det leder till att fler som paddlar kommer att göra det
med grundkunskaper om teknik, säkerhet och miljöhänsyn.

Kanotförbundet är en självklar samarbetspart för andra kanotaktörer, vi ingår i
nätverk och samarbeten som stärker paddling i stort, och gemensamma projekt för
utvecklingen framåt.

Kanotförbundet har en stabil administrativ funktion som för våra föreningar,
Godkända Kanotcentraler och andra kan lita på. Frågor och idéer tas emot och
förvaltas, kontakter blir besvarade inom rimlig tid. Utbildningsfrågor och
Paddelpasset hanteras på ett säkert och funktionellt sätt. Fler kanotuthyrare bli
certifierad Godkänd Kanotcentral och lever upp till Kanotförbundets kriterier för
säkerhet och miljö.

Friluftspaddling är en levande och inspirerande del av Kanotförbundets verksamhet.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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



Personalkostnad 967 200 kr
Resor 20 000 kr
Dator, telefon etc. 10 000 kr
Fortbildning & Träffar 25 000 kr

Summa, kr: 1 022 200

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

Antal arbetstimmar Pris per timme

3120 310

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.


