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PROJEKT

Projektnr:

3
Projektnamn:

PaddlePower - mot nya nivåer
Projektstart (år/mån):

2021/01
Projektslut (år/mån):

2023/12
Projektets totala budget (kr):

1 147 200 kr

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

382 400 kr 2021
382 400 kr 2022
382 400 kr 2023

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:

Dag Johansson
E-postadress:

dag.johansson@kanot.com
Telefon (dagtid):

0703725448
Mobiltelefon:

0703725448

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Med avstamp i en satsning möjliggjord av Svenskt Friluftsliv har PaddlePower
(https://www.kanot.com/Utbildning/Material/PaddlePower/) utvecklats till något
riktigt bra. Under 2020 har 15 klubbar, med hundratals paddlande barn och
ungdomar, gett en entydig bild av att konceptet är här för att stanna. PaddlePower,
som är en barn- och ungdomsanpassningen av det etablerade ”Paddelpasset”, har
tagit fart och önskan efter en fortsättning är stor. Under 2020 har PaddlePower
bidragit till inspiration, ledarstöd, kunskap och glädje. Totalt har ca 600 vita, 550
gula samt drygt 300 gröna band skickats ut till deltagande klubbar för att dela ut.

Genom PaddlePower får klubbar och ledare ett gott stöd i att skapa en utvecklande
struktur för sin nybörjarverksamhet samtidigt som barn och ungdomar får en tydlig
progression i sin utveckling – motiverande! Konceptet består av sex olika nivåer som
alla är fyllda med olika moment inom ett antal huvudområden. Nivå 1, 3 och 6
belönas med ett PaddlePower-armband i vitt, gult och grönt. Momenten kretsar runt
att skapa en förståelse och kunskap både praktiskt och teoretiskt. Dels kring de
centrala delarna i att lära sig konsten att paddla men även kring att lära sig om
säkerhet och hur vi bäst tar hand om både miljön och varandra i gruppen.
Upplägget utgår från att nivå 1 klaras vid det första tillfället, nivå 3 efter ca 8-10



tillfällen och nivå 6 efter ca 16-20 tillfällen. Stoltheten när deltagarna får ta emot
sina band, inte minst det gröna, är påtaglig. Precis som deras utveckling under
säsongen.

Nu finns det en bred önskan om en fortsättning. Klubbar har fått behålla fler aktiva
än vanligt över en hel säsong, kunnat genomföra alla nivåer och därmed även delat
ut det gröna bandet. Nästa steg är att utöka PaddlePower och ta fram moment för
de avslutande nivåerna blå, röd och svart.

Mot bakgrund av den positiva responsen från aktiva, ledare och föräldrar syftar
satsningen i detta steg även till att se över möjligheterna att använda PaddlePower i
större utsträckning. Hittills har det varit begränsat till klubbars nybörjarverksamhet
men det vore intressant att även ta höjd för att kunna använda konceptet som
ingång inom t.ex. skolpaddlingar och/eller i samarbete med våra Godkända
Kanotcentraler.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Satsningen sträcker sig över tre år och har tre huvudinriktningar:
1. Utveckla konceptet: uppdatera befintligt samt producera nytt material för de sista
nivåerna
2. Öka användningen av PaddlePower: vi vill verka för att fler klubbar som använder
PaddlePower som grund i sin verksamhet, fler barn som får utvecklas inom
konceptet.
3. Se över nya möjliga användningsområden

1. Uppdatering och utveckling av befintligt material
PaddlePower har genomförts i skarpt läge under två år, varav det senaste året i en
större utsträckning. Lärdomarna är många och det finns behov av att uppdatera
handledning och innehåll. Samt att ta fram en del nytt material i form av en
broschyr om PaddlePower och ett slags deltagarkort där barn och ungdomar själva
kan följa sin utveckling.

Följande steg behöver göras:
- Samla in erfarenheter från involverade klubbar samt bjuda in till en webbträff med
workshop-inriktning för att lära av varandra kring vad som funkat bra och vad som
kan utvecklas.
- Bilda en projektgrupp med SKF Projektledare samt representanter från de klubbar
som använt konceptet.
- Sammanställa lärdomar och därefter uppdatera materialet utifrån dessa.
- Ta fram förslag för två nya PaddlePower-material; en broschyr att kunna dela ut till
bl.a. föräldrar samt ett deltagarkort som ska vara ett stöd för barn och ungdomar att
följa sin utveckling.
- Utveckla möjligheterna att ta del av PaddlePower digitalt, både för ledare, aktiva
och föräldrar.

Nytt material för nya nivåer – Blå, Röd, Svart!
Ta fram moment och handledning även för åren efter ”nybörjaråret”. Nivån byggs
på ytterligare både vad gäller de praktiska momenten och de teoretiska delarna.

Följande steg behöver göras:
- Sätta samman en projektgrupp med SKF Projektledare samt representanter från
de klubbar som använt konceptet (inte samma grupp som ovan).
- Utifrån arbetssättet med de sex första nivåerna bygga vidare och utveckla nivå 7-9.
- Fundera över det praktiska genomförandet och skriva en handledning likt den för
nivå 1-6.
- Ta fram och trycka nya armband i färgerna blå, röd och svart.

2. Fler klubbar som använder PaddlePower
De positiva erfarenheterna från dem som använt PaddlePower har börjat sprida sig.



För att kunna möta upp ett redan befintligt behov och samtidigt sprida vidare
konceptet till nya klubbar behöver vi både informera/marknadsföra och hålla uppe
nivån i att utbilda och introducera klubbledare i konceptet och dess olika delar.

Under våren 2021 vill vi genomföra fem utbildningstillfällen i PaddlePower där vi
samlar klubbar regionvis. Efter utbildningarna ansvarar sedan respektive klubb för
att genomföra PaddlePower utifrån materialet. Kanotförbundets projektledare och
projektgrupp finns med som stöd under säsongen.

Liknande upplägg används sedan för år 2 och 3 för att fortsätta att implementera
PaddlePower hos fler ledare och i fler klubbar.

3. Nya användningsområden
PaddlePower uppskattas, framför allt av de barn och ungdomar som får lära sig
paddla och dessutom får sin utveckling attraktivt synliggjort via de olika banden.
Parallellt med stegen ovan där befintligt material uppdateras och nytt material för
nya nivåer tas fram vill vi under 2021 bredda materialet för att tydligare attrahera
alla kanotgrenar där nybörjarverksamhet för barn och ungdomar genomförs.
Befintligt material är redan skrivet för att kunna användas brett, men vissa
justeringar behöver göras för att t.ex. passa även för SUP som är en växande gren.

Utifrån de lyckade inledande åren vill vi under år 2 och 3 även se över intresset och
möjligheten att använda PaddlePower i samarbete med andra organisationer som
bedriver prova-på-paddlingar, t.ex. skolor eller öppna prova-på-dagar. Den första,
vita, nivån är möjlig att genomföra som en prova-på-aktivitet. I samband med detta
kan de barn och ungdomar som deltar få sitt vita armband och samtidigt
information om vilka möjligheter det finns att fortsätta paddla i närområdet.

Förväntade effekter

Utifrån de lärdomar vi redan nu kan se i de klubbar som använder PaddlePower
förväntar vi följande effekter:
- Fler barn och ungdomar som fortsätter att paddla i våra föreningar.
- Bättre kunskap hos aktiva barn och ungdomar om paddling, säkerhet och miljö.
- Bättre kunskap hos aktiva är en grund för att på sikt lättare ta olika ledaruppdrag.
- Ökad trygghet och kunskap hos ledare och föräldrar om hur de kan bedriva en
stimulerande verksamhet, och därmed även göra det lättare att ta ledaruppdrag.
- En än mer stimulerande föreningsmiljö som genom PaddlePower får ett
komplement till den traditionella tävlingsverksamheten.
- En ökad förståelse för vår närmiljö, en medvetenhet kring hur vi på bästa sätt
agerar när vi rör oss i naturen.

Utöver dessa förväntade effekter är vår målsättning att nå:
- 20 klubbar som använder PaddlePower år 1
- 25 klubbar som använder PaddlePower år 2
- 30 klubbar som använder PaddlePower år 3

2023, efter år 3 av satsningen vill vi ha uppnått ett tydligt skifte i hur
nybörjarverksamhet bedrivs inom kanotförbundet där det naturliga är att utgå från
PaddlePower som koncept. Och att vi därmed har höjt oss ett snäpp och skapat än
bättre förutsättningar för att ge barn och ungdomar en positiv, motiverande och
lärande upplevelse under deras första år inom kanoten, något som ökar
möjligheterna till ett livslångt intresse.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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

Personalkostnad 322 400 kr
Kostnad för projektgruppsträffar, 2 st á 10 000 kr 20 000 kr
Resa och boende vid utbildningstillfällen, 5 st á 3000 kr 15 000 kr
Material (Framtagning och tryck av utbildningsmaterial samt armband) 25 000 kr



Summa, kr: 382 400

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

Antal arbetstimmar Pris per timme

1040 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.


