SV E N SKA KA N OT FÖRB UN D E T

SWE D I SH C A N OE FE D E RA T I ON

Med glädje genom porten!
Ett riktningsdokument för utvecklingen inom kanotslalom i Sverige 4.0

Varför?
Kanotslalomsporten är till sin numerär idag ganska liten, detta såväl vad gäller antal
klubbar, som bedriver grenen målmedvetet och regelbundet, som till antalet unga utövare.
Det vill vi ändra på. Likaså bedrivs verksamheten ganska likt år från år och behovet av
nytänkande är där. Vi tänker nytt och stort!
Verksamheten har också präglats av interna stridigheter under åren. Detta begränsar idag
utvecklingen och utbytet mellan klubbarna. Tiden för strid är förbi och nu gäller samarbete
och full fart framåt!
Det finns många stenar och strömvirvlar att ge sig i kast med i detta arbete. Risken för
protektionism, egoism, stridigheter, att inte ta sig ur de gamla hjulspåren eller att falla
tillbaka i dom är påfallande. Glöm det förflutna och fokusera på framtiden. Än har vi tid att
få till det.
I dagsläget är det 15 föreningar och 165 ungdomar som regelbundet tränar och paddlar
kanotslalom. Vi ska bli flera!

Hur?
Ledorden för resan framåt ska vara glädje, energi, respekt, transparens, öppenhet,
inkluderande och fokus. Dessa ords motsatser är tabu i vårt arbete och bör så vara i resten
av kanotslalom-Sverige också.
Flera ledare och gärna unga sådana är en nyckel till framgång. Vårt mål är att engagera och
entusiasmera flera som är villiga att samla och leda förväntansfulla ungdomar i kanot för
att ge sig ut i strömmens virvlar. Om det sedan är kanotslalom, freestyle, störtlopp eller
plattvatten är totalt likgiltigt.
Vår plan i kanotslalomkommittén går ut på att få så många som möjligt att vilja välja en ny
verklighet. En verklighet där vi möts, tränar och tävlar på gamla och nya arenor. Möten med
andra likasinnade från andra sporter, grenar och länder. Möten där vi lär av varandra och
utvecklas både som atleter och människor.
Att arbeta gränsöverskridande innebär att vi skapar offensiva miljöer för gemensamma
upplevelser. Upplevelser vi kan dela med unga som cyklar, åker skidor eller bara vistas i
naturen. Upplevelser vi kan ta med oss på vår framtida resa genom livet.
Men framförallt ska vi ha roligt!
Kanotslalomkommittén tar ledningen i arbetet, men är absolut beroende av ett stort
engagemang från andra involverade för att nå framgång.
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Vad?
Vad vill vi åstadkomma? Om fem år (2025) ska vi ha adderat fem klubbar till listan som
regelbundet bedriver kanotslalomverksamhet för ungdomar och dessa ungdomar ska vara
minst 300 till antalet. Att paddla ligger i tiden och att paddla i strömmande vatten är än
häftigare.
Vi kommer att bredda det nationella tävlingsprogrammet. Varför inte introducera en
ungdomscup med lokal förankring, som gör att man inte behöver resa så långt, men träffas
desto oftare?
Total SM är givet! Ju flera vi är desto offensivare blir miljön. Om inte alla skummande
discipliner kan acceptera de villkor som erbjuds, så ska vi i vart fall vara så många som
möjligt.
Läger på våren och hösten. Lägret på våren med andra ungdomar i Sverige, som paddlar i
någon form och det samtidigt med riktad utbildning av unga ledare. Läger på hösten med
mera specifik inriktning på slalom, men med unga från våra nordiska grannländer.
Utbyte med våra systerorganisationer i Norden och Europa är viktigt för att skapa en känsla
av storhet och mångfald. Detta inte bara i samband med tävlingar, utan viktigare i samband
med läger och träning. Låt oss vara i framkant för att lära och utvecklas så mycket vi kan.

Tillsammans fixar vi det här!
Kungälv 2020-07-06
Nedtecknat av Kent Åke Lundberg för Kanotslalomkommittén
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När riktningen så är utstakad så blir det viktigt att sätta mål och delmål. Alla dessa bör
innehålla svar på frågan Hur? Och Vad?
Gränsöverskridande verksamhet med





andra sporter i Sverige
andra discipliner i Sverige
andra länder och då specifikt kanotslalom
andra verksamheter och organisationer typ Friluftsfrämjandet

Stödja klubbar i Sverige genom att







arrangera läger
stödja tävlingsarrangemang
ordna materiel
ge råd och support
i samverkan med utbildningskommittén utbilda ledare
ta fram informationsmaterial

Ekonomi




Kan vi hitta sponsorer?
Kan vi hitta andra stödformer?
Hur maximerar vi verksamhetsstödet från SKF?

