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Strategi 2016-2021
SKF Kanotslalomkommitté

Här presenteras huvudområden för att utveckla kanotslalomidrotten i Sverige.

Kärnan bakom huvudområden

Familj-‐	
  &	
  motionsidrott	
  

Det som styr hela strategin är att kanotförbundet ska vara ett kvalitativt stöd för unga
paddlare som vill nå hög nivå i kanotslalom. Stödet sprider sig på minst 15 år, från
paddlare i 10 års ålder till unga vuxna över 25 år. När organisationen har hög kvalitativ
kunskap och är väl strukturerad för denna ”tjänst”, blir det lättare att sprida kunskap
mot flera målgrupper och göra kanotslalom tillgänglig för många.

Täving	
  internationell	
  standard	
  

Hela organisationen i kanotförbundet byggs runt denna kärnlogik. Andra aspekter som
marknadsföring, kommunikation, pengar, utbildning mm är verktyg för att utveckla
”kärnprodukten”, dvs. kanotslalomidrotten. Om alla är överens på denna kärna, då kan
det finnas en form av stabilitet i SKF. Det krävs dock att SKF:s styrdokument (stadgar,
handlingsplan) som ger beslutanderätt och ansvar är uppdaterade och solklara.

Tävling	
  klubb/region/nationellt	
  
Träning	
  
Anläggning	
  
Kanotslalomidrott	
  

Vision
Att kanotslalom växer i antal utövare, kvalitet på tävlingar, antal tränings- och tävlingsplatser, i omsättning och i allmänhetens kännedom.
Att landslagsverksamhet är en integrerad del i all svensk kanotslalom, eftersom en karriär alltid startar i en klubb och är beroende av en väl fungerande idrott.
Att kanotslalom utvecklas som familj- och motionsidrott som görs lätt tillgänglig.
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Huvudområden

1
Kanotslalomanläggningar

2
Slalomträning

3
Tävling
nationellt

Huvudmål

Delmål och genomförande

Öka antal
idrottsanläggningar
för kanotslalom i
Sverige

Vi vill bygga fler kanotslalomanläggningar med olika standard, från
lokal till internationell standard. Slalomarenor ska ha bekvämligheter
för daglig slalomträning och ska befinna sig nära bebyggelse/städer.
För att bygga slalomarenor krävs teknisk kunskap men också juridisk
kunskap, speciellt för banor som befinner sig i naturliga åar
(vattendom, EU-direktiv mm). Ett första arbete är att samla lag,
domstolbeslut och exempel i en sida på kanot.com.

Ha en effektiv
rekryteringsprocess som ökar
antal barn och
ungdomar i
kanotslalom

Utveckla vidare Paddelpasset och ”gradering” för kanotslalom
Utveckla ett startpaket (kunskap, utrustning) som hjälper föreningar
att snabbt ha barn/ungdomar som tränar slalom regelbundet
Stimulera med bidrag träningsläger för unga slalompaddlare

Ha kompetenta
coacher, utbildade
efter en väl
organiserad
utbildningsstruktur
för kanotslalom

Etablera modulerna för kanotslalom i utbildningsstrukturen, för
befintliga utbildningar som Forsinstruktör.
Ta fram nya utbildningsmoduler för kanotslalom, för utbildningar
som inte är färdiga: Eskimåsvängsledare, Kanotslalomcoach 1-2,
Portdomare nationell, Arrangör av kanotslalomtävling.
Arrangera en coachningskonferens för kanotslalom varje år
Skapa möjligheter för coacher att delta i internationella träffar och
konferenser för kanotslalom

Integrera studier
och slalomträning
innan, under och
efter gymnasium;
studier som leder
till yrkesmöjligheter

Gymnasium LIU - Starta Lokal Idrottsutbildning på flera lärosätrar.
Idag finns en i Falun.
Gymnasium NIU - Ha minst tre Nationella Idrottsutbildningar (norr,
mellan, söder)
Högskolan – Ha lösningar för aktiva som vill koppla högskolestudier
med slalomträning på hög nivå, som träningscenter norr/mellan/söder

Ha en väl
organiserad
tävlingsverksamhet
med många
tävlingar, som
tillåter många att
delta (slalom och
störtlopp)

Stimulera föreningar att organisera lokala, enkla och trevliga
ungdomscuper i kanotslalom och störtlopp.
Hjälpa föreningar att organisera nationella slalomtävlingar som
Sverigecup och SM (guide på internet, investeringsstöd, mm).
Ordna startpaket som hjälper föreningar att arrangera kanotslalomtävlingar för första gången. Startpaketet anpassas efter föreningens
förutsättningar och resurser.
Utveckla kompetens inom event management i föreningar, med målet
att finansiera anställda och bidra till större självfinansiering lokalt.
Ett exempel är evenemang som kan attrahera många (Master of
water, Sundbornsloppet mm)

Ansvar

Det behövs en arbetsgrupp i kanotslalomkommittén som kan
leverera teknisk och juridisk kunskap till SKF föreningar.
Beslutanderätt för denna arbetsgrupp ska vara tydligt
delegerat från SKF styrelse, med tydliga ansvarsområden.

Budget
SKF budget för arbetstid,
studiebesök, skapa
materialet, konsultarbete.
Genom projekt kan extern
finansiering hittas i form
av bidrag, investering,
sponsor.
SKF budget för arbetstid,
studiebesök, skapa
materialet, konsultarbete.

Huvudansvar bör ligga hos kanotslalomkommittén.
Arbetet sker i samarbete med SKF utbildningskommittén,
SKF distrikt, lokala föreningar och lokala samarbetspartner
(kommun, skolor, mm).
Arbeten är redan på gång för vissa delmål, men ansvar och
beslutanderätt är inte tydligt delegerat från styrelsen till
kanotslalomkommittén. Detta leder till konflikt och att
projekt inte startas.

Det behövs en arbetsgrupp i kanotslalomkommittén som kan
leverera kunskap om event management. Alternativt skapas
en ny kommitté i SKF ”event-management-kommittén”.

Genom projekt kan extern
finansiering hittas i form
av bidrag, investering,
sponsor.
Det behövs metoder för att
finansiera anställningar
lokalt och nationellt, som
stödjer den ideella
idrottsrörelsen.
Anställningar gäller
uppdrag för
träningsverksamhet främst
med barn och ungdomar,
samt uppdrag inom sport
management (dvs. den
organisatoriska delen av
idrotten)

Arbeta i projektform med
tidsplan och budget för
varje projekt.
Hitta metoder för att
finansiera anställningar
lokalt och regionalt, som
stödjer den ideella
idrottsrörelsen.
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Huvudmål

Delmål och genomförande

Ansvar

Budget

Svenska
slalomaktiva ska
kunna prestera på
topp utomlands

Genom ett effektivt rekryteringssystem, kvalitativ träning och många
tävlingar i hela landet, kommer antalet unga slalompaddlare att öka.
Samtidigt ökar antal potentiella aktiva i slalomlandslaget. Dessutom
ökar resurserna, både ekonomiska och mänskliga.
Målen är :
- ett landslag i kanotslalom på seniornivå med 18 aktiva (idag 3 st)
- ett lag till JVM/U23-VM med 36 slalomaktiva (idag 6 st)

Landslagsledningen (som kompletterar
kanotslalomkommitténs arbete) behöver vara förankrad bland
dem som sköter slalomverksamheten. Det är slalomklubbarna
som skall välja landslagsledningen, enligt ett system där
ledamöter sitter på flera år och endast ett fåtal byts ut årligen.
Dessutom ska landslagsverksamheten vara transparent, så att
inte förvånande uppgifter framkommer i efterhand.

SKF:s budgetsfördelning,
inklusive landslag, är idag
baserad på godtycke.
Förhoppningsvis ska SKF
nya strategidokument
generera tydliga
budgetskriterier.

Sverige ska kunna
arrangera tävlingar
med internationell
standard i
kanotslalom
JVM, EM, VC

För att arrangera slalomtävlingar med internationell standard behövs
slalomarenor som tillåter det. Falu Vildvattenpark är idag det enda
projekt, som kan erbjuda denna standard.
Utöver arenor behövs kunskap och erfarenhet. Kanotslalomkommittén har skickat till SKF styrelse en ansökan för att utbilda tre
nya internationella domare.

Det behövs en arbetsgrupp i kanotslalomkommittén som kan
leverera kunskap om event management med internationell
standard i kanotslalom. Alternativt skapas en ny kommitté i
SKF ”event-management-kommittén” (se punkt 3 om
nationella tävlingar).

I SKF budget bör planeras
stöd till föreningar som vill
arrangera slalomtävlingar
med högre standard
(utbildning, bidrag,
investering mm).

Kunskap om
kanotslalom är
fascinerande och
genom att göra
denna kunskap
tillgänglig kommer
sporten att
expanderas.

Fler kanotföreningar i Sverige ska ha en omsättning som tillåter en
eller flera anställda (över 500 000 kr). Dessa anställda autofinansieras
genom att ha kunskap inom sport och event management. De har
dessutom specifik kunskap om att ta hand om barn, ungdomar och
vuxna i forspaddling och kanotslalom – från nybörjare till hög nivå.
På så sätt integreras varierande målgrupper i föreningen. Sporten är
levande och de som vill satsa har möjlighet att göra det. Vill man öva
slalom för motionsskull, för att det är skönt att träna i forsen ute i
naturen, då får man också göra det. Föreningen blir då ett
självfinansierat och integrerat koncept, som gynnar alla ambitioner.

Ha en stabil
organisation med
solklara
styrdokument och
tydlig strategi

Målet efter SKF framtidsforum är att:
- förtydliga varför och för vem organisationen finns
- uppdatera SKF stagar och handlingsplanen, som tydligt beskriver
ansvar och beslutanderätt
- förverkliga de huvudområdena som kommer fram under mötet
- utvärdera alla delmål varje år och revidera strategin efter fem år

4
Tävling
internationellt

5
Familj- och
motionsidrott

6
SKF
organisation

Kanotslalomkommittén bör ha huvudansvar.
Här behöver man dessutom skapa en ”yrkeskommitté” i
samarbete med SKF utbildningskommittén. Den nya
kommittén stödjer ledare och tränare som har kanotslalom
som yrke (yrkesutbildning, avtal mm) och stödjer föreningar
som arbetsgivare.

SKF styrelse har huvudansvar och delegerar arbetet till SKF
anställda på kansliet.
Förslag på ändringar i stagarna och uppdateringar i
handlingsplanen samt förslag på en nationell strategi
presenteras av styrelsen inför SKF årsmöte 2016.

Föreningar har fått
kunskap från
slalomkommittén om ett
självfinansierat och
integrerat koncept.

Ja, det har en kostnad i
arbetstid och vilja, men det
kan genera något riktigt
bra: glädje och mervärde
av att vara medlem i
kanotförbundet ☺

Nyckeltal
För att utvärdera effekten av slalomkommitténs strategiarbete används följande parametrar:
• Antal slalomarenor i Sverige (efter definierade standard)
• LOK-deltagartillfällen från 2002 tills idag
• Antal föreningar som registrerar LOK
• Antal föreningar som erbjuder slalomträning för barn/ungdomar (2ggr/v i 30v/år)
• Antal slalomtävlingar i landet efter olika nivåer (lokalt, regionalt, nationellt)
• Antal slalomtävlande efter ålder (utomhus på slätvatten och i fors)

•
•
•
•
•
•

Antal LIU och NIU för kanotslalom på gymnasier i Sverige
Antal svenska städer som har yrkesval efter gymnasium och slalomträning på hög nivå
Antal utbildade slalomcoacher
Antal aktiva i landslaget senior och antal aktiva som deltar i JVM/U23-VM
Antal utbildade internationell domare
Omsättning och antal anställda i SKF föreningar

