Ledstjärnan i Svensk Kanotsport
Under SM i Nyköping vill vi samla så många människor som möjligt, vilka påverkar svenska
kanotisters träning (och tävling). Syftet är att vi ska samlas kring samma ledstjärna och att
förbereda de unga inför nästa steg i karriären på bästa sätt. Denna inbjudan vänder sig därför till
dig som direkt arbetar med just svenska kanotister och deras utveckling. Du kan vara
klubbtränare eller distriktstränare, du kan jobba i ett Kraftcenter eller på Kanotgymnasiet, du kan
vara en i Resursteamet, du kan var kapten för något av de lag vi utser att representera Sverige
internationellt eller du kan vara något annat som påverkar träningsinsatsen.

Välkommen till Hotell Kompaniet i Nyköping tisdagen 7 juli
I pausen mellan morgonens kvalificering och aftonens finaler. Vi börjar med en lunch och räknar
med att hålla på i ca tre timmar. Exakt när det börjar är beroende på tidsprogrammet, så där blir
vi er svar skyldiga ytterligare en vecka. Kalle Sundkvist kommer att moderera övningen och vi
kommer att uppehålla oss en del kring den röda tråd som sedan tidigare finns i SKF. Den består
av Utvecklingstrappa och Kravprofil, vilka båda godkänts av såväl SKF som Sveriges Olympiska
Kommitté. Till dessa båda kommer den Handlingsplan som Årsmötet beslutar varje år. Behöver
något justeras, kompletteras eller på annat sätt ändras för att nå ut och bli omsatt i verkligheten?
Du anmäler dig till undertecknad på mailadress nedan senast fredagen 3 juli. I din anmälan skulle
vi vilja veta hur ni gör och då genom att svara på följande frågor. Krångla inte till det utan gör på
lättaste sätt. Känns någon fråga irrelevant så hoppa över den. Skicka svaren till mig, så ska jag
göra en anonymiserad sammanställning inför mötet. Detta får då bli startpunkten för arbetet.
1. Har ni en/flera utsedda tränare i er klubb eller saknar ni tränare i föreningen?
2. Samarbetar ni med andra föreningar kring träning och tränare?
3. Hur många träningstillfällen per vecka under april/maj månad? Hur många tränarledda
och gemensamma och hur många på egen hand? Hur långa är passen?
4. Hur många träningstillfällen per vecka under oktober/november månad? Hur många
tränarledda och gemensamma och hur många på egen hand? Hur långa är passen?
5. Hur ofta besättningsträning i april/maj?
6. Hur långt paddlar en kanotist i en given åldersgrupp om året?
Givetvis varierar svaren med ålder och inställning. Svara gärna med/för åldersgrupp 14, 16, 18
och 22 år om du har flera och det varierar. Har du bara en grupp så ange i ditt svar vilka åldrar
detta gäller för.
Vi har plats för femtio personer under taket och vid borden. Därför begränsar vi deltagandet till en
person per klubb/organisation. I mån av plats tar vi flera, så skriv gärna in ytterligare person du
vill ha med, så hör vi av oss. Lista med deltagare anslås vid tävlingsplatsen.
I anmälan vill vi ha namn, funktion och klubb/organisation som du representerar.
Anmälan och svar till Kent Åke Lundberg på adress a.k.lundberg@telia.com.

Välkommen hälsar Slätvattenkommittén Elit

