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Belopp, kr Avser bidragsår

695 000 kr 2022
Beviljade anslag för år ett år ingen garanti för fortsatt beviljade anslag för kommande år.
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PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Genom att tillvarata de goda förutsättningar som utvecklats de senaste åren vill vi
ska möjligheter för fler att komma i kontakt med friluftsliv via paddling. Genom tre
huvudinriktningar vill vi gå från ord till handling, från teori till praktik, med fokus
på tre olika målgrupper. Parallellt med dessa tre delar vill vi även, som en fjärde
huvudinriktning, jobba med en specifik del av ett ansvarsfullt och hållbart friluftsliv
i skärgården.

Del 1 och 2 handlar om att direkt nå ut till fler målgrupper (skolelever, samt
familjer) med paddling som aktivitet.

Del 3 har ett ledarfokus och syftar till att skapa förutsättningar för fler att få
möjlighet att paddla i allmänhet, genom att ta hand om det ökande intresset utifrån
ett ledar- och förebildsperspektiv. Ledare har en mycket viktig roll, inte minst för att
både nya och gamla kanotister ska upptäcka naturen utifrån ett ansvars- och
respektfullt sätt med hänsyn till natur- och djurliv.

Den fjärde delen handlar om att undersöka möjligheten att ta fram en app i syfte att
underlätta bekvämt, hållbart och ansvarsfullt friluftsliv i skärgården utifrån ett dass-
perspektiv.



Projektets fyra delar utgörs av:
1. Skolpaddling, från teori till praktik – få fler skolelever att paddla kanot
2. Familjepaddling i kanadensare – få fler att upptäcka kanadensarpaddling som
familjeaktivitet
3. Ledarläger – få fler (både i kanotföreningar, andra kanotorganisationer och
allmänheten) att komma ut på turer med kunniga ledare
4. Dass App – undersöka förutsättningar att ta fram en app för att enkelt kunna hitta
dass och sopmajor för kanotister och andra i det vattenburna friluftslivet.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Att öka möjligheterna till, samt kännedom och kunskap om, paddling i olika former
är ständiga mål för Kanotförbundet. Detta projekt med dess fyra delar leder upp mot
det målet. Intresset för paddling är växande, och det ser ut som att intresset har fått
ytterligare en skjuts i samband med pandemin. Detta projekt bidrar till att förvalta
intresset för paddling på ett säkert och roligt sätt och bredda möjligheterna för fler
att upptäcka paddling.

1. Vi har, med stöd av Svenskt Friluftsliv, utbildat över 300 idrottslärare i
grundläggande säkerhet och räddningsteknik i kanot (GSRT-kurs) de senaste tre
åren. Lärarna har fått med sig kunskap för att göra riskanalys, säkerhetsplan,
bedöma var, när och hur de bäst ska ta med sig elever ut på paddlingar. Vi ser nu
ett stort värde i att följa upp resultatet av projektet och kunna ge stöd till lärarna att
ta med sig kunskapen ut i praktiken. Genom en enkät till de som gått kursen vill vi
ta reda på om de genomfört kanotaktiveter, eller om de planerar att göra det.
Utifrån resultaten i undersökningen har projektledaren sedan kontakt med lärarna
för att underlätta att de verkligen tar med sig elever ut i naturen i kanot. Lärarna
får stöd och råd, samt att Kanotförbundet kan koppla ihop skolan med lokal
kanotaktör för att underlätta kontakter och aktiviteter. Det blir ett naturligt
uppföljningssteg efter ett lyckat projekt för att möjliggöra och säkerställa att teori
blir omsatt i praktik.

2. Kanadensarpaddling passar alla åldrar och är en utmärkt aktivitet där hela
familjen kan delta och vara aktiva. I kanadensaren kan vi röra oss på grunda och
trygga områden vilket bl.a. öppnar upp för personer som kanske inte vågar sig ut på
havet. I våra föreningar finns ofta kanadensare som ofta används i kanotskola för
barn och unga, men resten av året ligger oanvända. Här finns potential för en
bredare användning och mer aktivitet, inte minst utifrån att det är en perfekt
farkost för att få med både föräldrar och barn i aktiv paddling. Det som krävs är ofta
en grundläggande introduktion där möjlighet ges att lära mer om paddling, säkerhet
och miljö samt stöd i att genomföra ett första initiativ. I de föreningar där det redan
finns viss aktivitet med kanadensare finns goda möjligheter att utveckla den vidare.
Vi ser potential för ett större intresse för kanadensarpaddling, men det saknas
struktur och organisation i många föreningar för att tillvarata och utveckla det
intresset.

Vi planerar att hitta fyra föreningar som vill börja med kanadensarpaddling i sin
ordinarie verksamhet. Vi kommer att hjälpa dem att utbilda nya ledare, och
genomföra en föreningsaktivitet för medlemmarna för att visa hur roligt och görbart
det är att komma ut på tur. Projektledaren har kontakt med föreningarna, faciliterar
aktiviteterna och förmedlar utbildare. Föreningarna blir goda exempel och kan dela
med sig av erfarenheter och arbetssätt till andra.

3. Många kanotföreningar har friluftspaddling som verksamhetsgren. Engagerade
ledare är en avgörande framgångsnyckel för att möjliggöra turer och ta hand om
fler som vill ut och paddla. Ledarna är viktiga förebilder och förmedlare av kunskap
om såväl själva paddlingen som hur vi beter oss på ett respekt- och ansvarsfullt sätt
utifrån Allemansrätten. Det är en viktig uppgift för Kanotförbundet att tillhandahålla
ett forum där ledare från alla kanotsammanhang är välkomna att mötas, utvecklas
och fortbildas för att tillsammans kunna sprida trygga och roliga friluftsaktiviteter



med kanot. Därför vill vi anordna ett ledarläger som är den här mötes- och
kunskapsplatsen.

Förra året gjordes ett pilotförsök med ett läger för kajakledare. Det var uppskattat
och fyllde ett behov. Ledarna behöver mötas för att få inspiration att fortsätta sitt
ledaruppdrag, och för att se nya utvecklingsmöjligheter i sina verksamheter. Med
lärdomarna från föregående år, har vi förutsättningar ge fler möjlighet att vara med
på ett ännu bättre läger där vi tar upp det som efterfrågas.

4. Eftersom vi jobbar för fler ska upptäcka paddling, behöver vi samtidigt jobba för
att underlätta för människor att göra rätt när de är ute i naturen. Det finns många
dass och soptunnor runt Sveriges kust och sjöar, men de kan vara svåra att hitta.
Med småbåtar som inte längre får dumpa toalettinnehåll direkt i sjön eller inte kan
utnyttja toatömningsstationer (p.g.a. att dessa inte alltid sköts som de ska) så ökar
antalet användare som vill/behöver hitta dassen.

Idén om ”Dass App”, där GPS-koordinater ger ett konkret verktyg för att kunna
planera sin tur så att det finns dass vid övernattning kan fylla en viktig funktion.
Appen behöver innehålla aktuell information om faciliteten; finns dasset/soptunnan
kvar, flyttat, rivet, i drift året om? Finns det ett handikappanpassat dass kan det
vara avgörande för om någon vågar följa med ut på en tur och ledare kan bättre
styra gruppturer till platser med dass för att naturen ska hållas fin och ren. Ett
första steg för att ta fram en dass-app är att göra ett förarbete för att ringa in behov
och intressenter (t ex Båtunionen, Kryssarklubben förutom Kanotförbundet),
identifiera objektsägare, utmaningar, få en överblick över befintlig data etc. Hur
skulle en sådan app kunna fungera? Hur ska informationen hållas uppdaterad? Vem
ska vara ansvarig och säkerställa rätt datainnehåll? En rad frågor behöver svar för
att Dass App ska kunna utvecklas och bli användbar.

Förväntade effekter

1. Vi får information om hur satsningen fallit ut. Vi får chans att stötta de lärare som
gått GSRT för att de ska göra verkstad av de teoretiska kunskaperna. Eleverna som
går på aktuella skolorna får uppleva friluftspaddling.

2. Efter 2022 är de fyra föreningarna självgående med regelbunden
kanadensarpaddling. De inspirerar och förmedlar kunskap och erfarenheter till
andra föreningar. Nya paddlare som inte hade hittat föreningen annars lockas till
föreningen. ”Reklam” för kanotpaddling utan att behöva äga en kanot. Kunskap om
kanadensarpaddling bland befintliga medlemmar ökar. Kajakpaddlande medlemmar
som får barn kan fortsätta paddla eftersom det med rätt kunskap går att ta med sig
även mindre barn ut i kanadensaren.

3. Friluftspaddlingen har en mötesplats för ledare där de utvecklas, får inspiration
och tillsammans sätter mål och visioner för friluftspaddling i Sverige. Ledarna är
nyckelpersoner för att ta hand om det ökande antal som vill paddla. Nya paddlare
introduceras och lär genom att delta i turer.

4. Vi får svar på våra frågor och tillräcklig information och bakgrundsfakta,
research om befintliga dasskartor, och annan nödvändig data finns för att förbereda
framtagandet av en Dass App. Dass-appen främjar att fler använder dass vid
vistelser i naturen, och vi slipper förhoppningsvis se dasspapper och människors
rester som vi inte vill behöva se när vi lever friluftsliv.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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

Personal 436 800 kr
Utbildningskostnader 48 000 kr
Föreningsaktiviteter 16 000 kr
Arvoden, instruktörer 60 000 kr



Konsultkostnad 110 000 kr
Resor, möten 25 000 kr

Summa, kr: 695 800

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

Antal arbetstimmar Pris per timme

1456 300

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.


