Svenska Kanotförbundets
verksamhetsplan 2012

Styrelsen
Ordförande: Kent-Åke Lundberg
Beskrivning av genomförandet av kommitténs arbete:
Styrelsen avser att ha ca 8 fysiska möten och ungefär lika många telefonmöten. Styrelsen
utser kontaktpersoner med samtliga aktiviteter och ansvarsroller som finns inom SKF. Dessa
kontaktpersoner rapporterar till styrelsen.
Mål 1-2 år:
Beskrivning av målen
1. Redovisning LOK, studietimmar
och medlemmar på Idrott on line

2.
3.

4.

5.

Planerade aktiviteter under kommande år
Sätt alla till buds stående resurser och få
föreningarna att redovisa sina aktiviteter. Antalet
aktiva medlemmar (RFs definition) ska nå 20 000
2012. Den negativa trenden för redovisat LOK stöd
ska brytas. Antalet studietimmar ska öka. Styrelsen
ansvarar.
Få våra föreningar att öka antalet Styrelsen ansvarar.
aktiviteter.
Öka antalet medlemmar, totalt
Hjälp de stora klubbar som har problem.
Öka antalet webmedlemsskap
Få fart på webklubben och öka antalet medlemmar
till 100 st.
Övergripande målet är att ytterligare popularisera
kanotsporten, öka antalet aktiva utövare i alla
åldrar samt att ge möjlighet för aktiva
tävlingskanotister att utvecklas till världselit.
Gunnar och Caroline
Avsluta utvecklingsverktygen för Stefan Gustafsson är samordnare av detta
det som återstår.
tillsammans med Åsa Landquist.
Sprint 200 meter
Maraton
Slalom
Utveckla Kraftcenter konceptet. Skapa röd tråd mellan kraftcenter, KG och
landslag. Anna Karlsson ansvarig.

6. Etablera och organisera
Införa blå nivå i minst några grenar. Ordna
Paddelpasset, så att det genererar registrering och marknadsföring så att
en nettointäkt till SKF.
Paddelpasset ger ett nettotillskott senast 2012.
Anders Danielsson.
7. Uppföljning av ekonomisk status Fortsatt precis och snabb ekonomisk rapportering
inför hösten och en tidig
och därmed möjlighet att även under 2012 i tid ge
omfördelning på styrelsens
ekonomiska förutsättningar för en eventuell
initiativ i samarbete med
utökad höstsatsning om så är möjligt. Styrelsen
kommittéer.
ansvarar.
8. Ökat genomslag i alla media under Etablera mediagruppen och fördela
OS-året 2012.
arbetsuppgifterna under 2012. Caroline Dewoon
Thorén.
9. Kontraktera sponsorer
Minst en ny sponsor under 2012. Caroline Dewoon

Thorén.
10. Utveckla det nordiska samarbetet Kalla till Nordiskt möte i Stockholm första helgen i
november 2012 samt säkerställa agendan.
Styrelsen ansvarar.
11. Organisationsbidrag från
Gunnar Castmo tillsammans med Caroline
Friluftsrådet för att kunna
Dewoon ska ansöka om detta.
förstärka kansliet
12. Etablera levande kanot och
Åsa Landquist
sjösätta lärande kanot
13. 130 anslutna kanotuthyrare
Fortsatt tillväxt. Caroline
14. Öka antalet klubbar med 2 samt Åsa Landquist och Anna Karlsson
öka antalet klubbar med flera
discipliner.
Mål 3-4 år:
Beskrivning av målen

Planerade aktiviteter
under kommande år

1. Vi ska ha regattabanor med internationell kvalité.
2. Vi ska kunna genomföra internationella tävlingar i Sprint,
Maraton, Slalom, Kanotpolo och Freestyle.
3. Se över distrikts/regionindelningen så att alla klubbar ingår i
en fungerande region eller ett fungerande distrikt.
4. Skapa ett fungerande register för samtliga utmärkelser,
vandringspriser etc. på internet, som förbundet ansvarar för.
5. Ordna en fungerande resultatdatabas på nätet där samtliga
resultat från sanktionerade tävlingar lagras.

I vårt arbete ska vi också löpande ges möjligheter till jämställt och jämlikt arbete.
Nedskrivet av: Kent-Åke Lundberg

Slätvattenkommittén elit
Ansvarig: Stefan Granstedt
Beskrivning av genomförandet av landslagen verksamhet:
Skidläger v 3, varmortsläger v 7 – 15, internationella tävlingar v 16 – 38, barmarksläger v 40,
varmortsläger v 47, skidläger v 45 och 59.

Mål 1-2 år:
Beskrivning av målen
1. Bästa nation på Nordiska
Mästerskapen Sprint och Maraton
alla ålderskategorier
2. Toppresultat på WC sprint och test
av nya besättningar
3. Flera pallplatser på WC i maraton,
nya juniorbesättningar debuterar
internationellt.

Planerade aktiviteter under kommande år

4. Minst tre medaljer på EM
5. En medalj och placeringar i A-final
på J/U23 EM för juniorer och U 23or
6. Tre medaljer på OS
7. Tre medaljer, flera topp 5 placering
och topp 10 placeringar på maraton
VM.

Mål 3-4 år:
Beskrivning av målen
1. Bibehålla internationell
konkurrenskraft

Mål 5-8 år:
Beskrivning av målen
1. Bibehålla internationell
konkurrenskraft efter
generationsväxling

Planerade aktiviteter under kommande år

Planerade aktiviteter under kommande år

Övriga planerade aktivitet:

Nedskrivet av: Stefan Granstedt

Slätvattenskommittén, bredd
Ansvarig: Magnus Mattsson-Mårn
Beskrivning av genomförandet av kommitténs arbete:
Månatliga telefonmöten kombinerat med träffar i samband med tävlingar och träffar samt
enskilt delegerat arbete.
Mål 1-2 år:
Beskrivning av målen
8. Teknikutveckling: ERT och
Maritime utvecklas vidare,
användarna nöjda.
Transponderteknik i maratonlopp.
Säkrare rapportering och
lagring av resultat.
Interaktiv hemsida till SUC.
Startblock till två banor.
9. Tävling övergripande: Attraktivt
tävlingsprogram som ger fler
startande. På kort sikt ökat
deltagande i SUC.
10. Tävling innehåll: Utveckling av nya
tävlingsformer och programidéer.
11. Tävling genomförande: Bättre och
enhetligare funktionärsarbete.
12. Läger: Samordning. Minst två
breddläger i samband med nationell
tävling.
13. Ledarutveckling: Fler utbildade
tränare som samverkar. Tre
fungerande Kraftcenter.

14. Nordiskt samarbete: Fördjupning av
samarbetet. Nordiska mästerskapen
ska ha högt status. Samarbete läger
och konferenser.

Planerade aktiviteter under kommande år
IT-grupp med användare.
Mätning enkät.
Introduktion på tävlingsarrangörsträffen.
Kommittéarbete under året för att säkra detta tillsammans
med andra aktörer.
Nyköping 2012, Jönköping 2013.
Program lagt, finjusteras vid tävlingsarrangörsträffen.
Tävlingsarrangörsträffen används för att få ökad
samverkan mellan arrangörerna.
Första sprintcupstävlingen i nationella programmet
planerad i programmet 18 augusti i Västerås.
Tävlingsarrangörsträffen.
Funktionärsutbildning på tävlingsarrangörsträffen.
Diskussion om nationell certifiering.
I samband med Maraton-SM och i Bengtsfors.
Stimulera samordning av regionala läger.
Tränarkonventet naturlig samlingspunkt för alla
klubbtränare. (Huvudansvar elitkommittén.)
Lekande kanot fortsätter.
Befintliga kraftcenter utnyttjas i fortsatt utvecklingsarbete
och idéer sprids.
Nordiskt möte viktigt. Mailkontakt däremellan.
PM för NM.
Marknadsföring av svenska läger till övriga Norden.
Nordiskt slätvattenkonvent inom två år.

Mål 3-5 år:
Beskrivning av målen
2. Slätvattenkanot en större sport i
Sverige. 500 deltagare från 50
föreningar på racing-SM. Ett
sammanfattande resultatmått.

3. Internationell sprinttävling i
Sverige.

Planerade aktiviteter under kommande år
Alla ovanstående åtgärder.
Bygga vidare på rekrytering med Summer Camp och
kanotskolor.
Kraftcenter anpassat till svenska förhållanden sprids till
hela Sverige.
Ledarnätverk i alla former utvecklas.
Lättillgängliga tävlingar, fortsatt utveckling av tekniska
hjälpmedel och banor.
Ansökan görs av förening tillsammans med förbundet
2012.

Övriga planerade aktiviteter:
1. Tävlingsarrangörsträff 28-29 januari.
2. Breddläger ungdom, skidor, februari.
3. Maratonläger i samband med maraton-SM, Karlstad.
4. Föreläsning i samband med racing-SM.
5. Breddläger: Summer Camp ungdom 6-10 augusti.
6. Breddläger ungdom (97-98) i samband med höstlovet.

Nedskrivet av Magnus Mattsson-Mårn

Sprint seniorer
Ansvarig: Bengt Bengtsson

Aktivitet
Rassel i Rio, Bosön
Vårläger Florida
Rocksjön (inbjudning)
Rocksjön
OS kval Poznan
WC 1 Sprint Poznan
WC 2 Sprint Duisburg
Hofors
EM läger Strömstad
EM sprint Zagreb
Tester Bosön
Solbacka OS läger
Olympiska Spel
Tester Bosön
Rassel i Rio, Bosön
Höstregatta Jönköping
Nyköping K4 Senior
Nyköping K4 Senior
Nyköping K4 Senior
Rassel i Rio, Östersund

Datum
14-15/1
14/2-13/4
28-29/4
5-6/5
16-17/5
18-20/5
25-27/5
2-3/6
9-14/6
22-24/6
26-27/6
9-13/7
6-12/8
14-15/8
24-26/8
15-16/9
6-9/9
25-28/10
22-25/11
14-16/12

Ansvarig/Uttagning till
Bengt Bengtsson/ SOK
Bengt Bengtsson
Bengt Bengtsson OS kval
Bengt Bengtsson OS kval, WC2
Bengt Bengtsson
Bengt Bengtsson EM, OS, EM
Bengt Bengtsson EM, OS, EM
Bengt Bengtsson, EM
Bengt Bengtsson
Bengt Bengtsson
Bengt Bengtsson
Bengt Bengtsson
Bengt Bengtsson
Bengt Bengtsson
Bengt Bengtsson/ SOK
Bengt Bengtsson, Landslagsaktiva
Bengt Bengtsson
Bengt Bengtsson
Bengt Bengtsson
Bengt Bengtsson/ SOK

Nedskrivet av Bengt Bengtsson

Sprint Juniorer
Ansvarig: Susanne Gunnarsson
Juniorer 21 -22 april Bagsveard Observationstävling.
Juniorer 5 – 6 maj K2 tester och k4
Juniorer 2 -3 Juni Hofors k2 o k4 tester
Juniorer 4 -10 Juni Läger för juniorer och maraton
Juniorer 7 – 10 Juli Läger Juniorer
Juniorer 11 -16 Juli EM Portugal
Juniorer 24 -27 Juli NM läger
Juniorer 28 -29 Juli NM
Nedskrivet av Susanne Gunnarsson

Maraton
Ansvarig: Susanne Gunnarsson
Maraton 13 Maj Finspång uttagningstävling för NM och WC 1
Maraton 26 -27 Maj NM Maraton
Maraton 22 – 24 Juni WC 1
Maraton 27 Aug – 3 September Läger
Maraton 20 – 24 September VM Rom
Nedskrivet av Susanne Gunnarsson

Kanotpolo-breddkommittén
Ansvarig: Erik Malmborg
Beskrivning av genomförandet av kommitténs arbete:
Kanotpolokommittén kommer ansvara för kanotpolosveriges kontaktnät. När en förfrågan
kommer till kommittén utses en ansvarig som kommittén sedan försöker stötta med det som
behövs. Kommittén består 2012 av sju personer, möten kommer ske via skype.
Två klubbmöte planeras för att inbjuda klubbarna till diskussion om breddarbetet och planera
för framtiden.
Mål 1-2 år:
Beskrivning av målen

Planerade aktiviteter under kommande år

1. Hjälpa tre klubbar igång med
regelbundna poloträningar.

Kommitten ska hålla en kontinuerlig dialog
(fadderverksamhet) med de klubbar som nyligen börjat
träna Polo och som vill börja.

Hjälpa tre klubbar igång med
ungdomsverksamhet.
2. Öka antalet tävlande klubbar från
8st (2011) till minst 15 st.

Uppmuntra klubbarna att anordna mindre turneringar
där man specifikt bjuder in ”nya” klubbar.

3. Öka antalet tävlande damlag från 4 Stötta damerna genom att hjälpa till att ordna
lag(2011) till 6st.
träningshelger.
4. Genomföra Allsvenskan med ökat Allsvenskan ska genomföras under 3 turneringar.
antal lag. (2011 deltog 10 svenska lag) Turneringar som ska ingå i 2013 år allsvenska ska
utses.
5. Upprätta specifik kurs för
kanotpolotränare.

Ta fram ett dokument för grundläggande
kanotpoloträning. Ta fram tips för skadeförebyggande
träning och rehab.

6. 15 certifierade nivå 2 domare (12st Erbjuda årliga domarkurser. Resebidrag till domare
2011)
som väljer att ICF-certifiera sig.
6 ICF-certifierade domare (5st
2011)
7. Upprätthålla nordiskt samarbete.
Samarbeta med övriga Norden vad gäller turneringar
Ha en uppdaterad nordisk kalender. (ex. NM), utbildningar med mera.
8. Att ett nordiskt mästerskap
anordnas.
9. Öka antalet aktiva ungdomar.

Det Nordiska mästerskapet är planerat till Danmark.
Genomföra en ungdomssamling.

Mål 3-4 år:
Beskrivning av målen

Planerade aktiviteter under kommande år

10. Ett utvecklat seriesystem med herr U-21 Se ovan.
klass och två damdivisioner.
Bjuda in till herr U-21 klass och 2 damdivisioner
år 2014
11. Tre årliga A-turneringar utöver SM och Stötta våra väletablerade klubbar att anordna
NM samt 10 årliga B-turneringar.
DM och andra regionala tävlingar.
12. Att ett SM anordnas varje år med
klasserna Herr, Dam, U-21 Herr och U-21
Dam.

Arbeta med bredden så att underlag finns för
samtliga klasser.

13. 300 matchstarter per år.

Stötta våra väletablerade klubbar att anordna
DM och andra regionala och nationella
turneringar.

Mål 5-8 år:
Beskrivning av målen

Planerade aktiviteter under kommande år

14. Tillgång till kanotanläggning
med permanent kanotpoloarena.
15. Enbart nivå-2 domare på
sanktionerade turneringar.

Minst en årlig steg 2-utbildning för domare.

16. Fem A-turneringar och 10 Bturneringar per år.

Stötta våra väletablerade klubbar att anordna DM och
andra regionala, nationella och internationella
turneringar.

Övriga planerade aktivitet för kommittén:
1. Uppdatera hemsidan då informationsspridning till aktiva, klubbar och övriga intressenter
sker via www.kanot.com.
2. Korrekt och väl uppdaterad aktivitetskalender för kanotpolo.
3. Uppdatera maillistor för att säkerställa att informationen når alla.
4. Öka gemenskapen mellan kanotpoloklubbarna genom att uppmuntra till fler mötestillfällen
och sociala aktiviteter i samband med turneringar.
Nedskrivet av: Erik Malmborg

Kanotpoloelit kommittén
Ansvarig: Eva Lindmark
Beskrivning av genomförandet av kommitténs arbete:

Mål 1-2 år:
Beskrivning av målen
15. Genomföra Europacup i Nyköping
16. Genomföra och utvärdera läger på
Alcudia.
17. Höja statusen på kanotpolo och på
våra elitaktiva.

18. Delta med klubblag på NM och EM
för klubblag.
19. Herrlandslaget har icke spelande
coach
20. Utvecklingstrappa och kravanalys
börjar användas i klubbarna. Vi
fortsätter också att utveckla den.
21. Elitklubbarna har en elitansvarig
som är en naturlig kontaktperson
för elitkommittén och de
landslagsaktuella aktiva.
Mål 3-4 år:
Beskrivning av målen
22. Att ha en bred och engagerad
damtrupp med potential framöver.
4. Våra landslag syns regelbundet i
media.
5. Alla coacher och merparten av
spelarna ska ha påbörjat PGK
utbildning.
Mål 5-8 år:
Beskrivning av målen
2. Vi har fyra väl fungerande landslag
(herr, dam, U21 herr och U21 dam)
som håller topp 10 klass i Europa
och minst ett lag som är aktuellt för
att slåss om medaljer på EM.
3. Luleå Tekniska Universitet är en
samarbetspartner för elitsatsande

Planerade aktiviteter under kommande år

Informera om vikten av detta på klubbmöten och
landslagsträffar. Vi måste börja vara stolta över oss själva
och vår gren annars når vi inte ut. Detta givetvis utan att
tappa den ödmjukhet som vi har.
Motivera och informera klubbarna om att delta.
Klart!
Se även punkten om vinteranläggning.

Detta finns på plats för nästan alla involverade klubbar. Vi
fortsätter att överföra informationen till dessa och säkrar att
det finns en för varje klubb.

Planerade aktiviteter under kommande år
Vi har som fokus att utveckla träningen hemma i klubbarna
och med jämna mellanrum träffas på läger för att se att
utvecklingen går framåt..
Kanotpoloelit kommittén gör pressrelease innan och efter
större turneringar och läger och vid andra lämpliga
tillfällen.
Informera om detta till elitansvariga och samtliga aktiva.
Informera om detta vid samtliga klubbmöten.

Planerade aktiviteter under kommande år
För att klara konkurrensen behöver vi en bredd och bra
påfyllning av spelar. Här jobbar vi nära breddkommittén
och har regelbundet informationsöverföring.

Luleå är redan idag ett starkt fäste för kanotpolo. Ett
samarbete pågår redan men behöver utvecklas för att nå

kanotpolospelare
4. Andra Högskolor som också är
samarbetspartners.
6. KG är en naturlig plats även för
kanotpolospelare

elitnivå.
Håller koll på hur Sweden Sport Campus utvecklas.
Påbörja arbetet med att kommunicera med ledarna på
kanotgymnasiet. Ta reda på vilka förutsättningar som
finns. Kan man påbörja hemortsalternativ?

Övriga planerade aktivitet för kommittén:
7. Kommittén ansvarar för att utvärdering och uppföljning av landslagens verksamhet
sker efter säsongen och inför kommande.
8. Kommittén hanterar tillsammans med breddkommittén RF:s Elitstöd

Nedskrivet av: Eva Lindmark

Herrlandslaget i kanotpolo
Kanotpolo, Herrlandslaget
Förbundskapten: Jimmy Mehlstrand
Mål:
Huvudmål för säsongen är VM 2012 i Poznan, Polen, där vi siktar på en top-8 placering.
Inom ramen för det övergripande målet ska vi fokusera på inövade anfallsvarianter och
man/man spel anpassat till införandet av skottklocka.
Planerade aktiviteter:












2-4 december, 2011, träningsläger i Luleå
Februari, fokushelg i Sverige
2-4 mars, träningsläger på Mallorca
31 mars – 2 april, träningsläger Mallorca
28 april – 1 maj, träningsläger på Mallorca
19-20 maj, Europacup 1 i St Omer, Frankrike
23-24 juni, Europacup 2 i Mechelen, Belgien
Juli, fokushelg i Sverige
4-5 augusti, Europacup 3, Nyköping, Sverige
1-9 september, VM i Poznan, Polen. Inklusive förturnering på plats.
Oktober, utvärdering och uppsamlingsläger inför säsongen 2013

Uttagningsprinciper
Uttagningen kommer att baseras på observationer vid truppens läger och turneringar samt
övriga turneringar, där förbundskaptenen har möjlighet att observera. Detta gäller fr.o.m.
träningslägret i december 2011 fram till den slutgiltiga uttagningen av VM laget, vilken
meddelas senast efter Europacup 2 i Mechelen, Belgien i juni.
Uttagningen sker på individens personliga kompetens och på dennes lagkompetens baserat på
den spelidé som förbundskaptenen/coachen har.
Inför VM i Poznan kommer förbundskaptenen att ta ut 7-9 spelare.

Nedskrivet av: Jimmy Mehlstrand

Kanotpolo U-21 herrlandslag
Förbundskapten: Johan Blomberg

Mål
Årets mål
Under våren ska minst två träningsläger genomföras med syfte att utveckla laget och träna
scenarion inför Europacupen i Nyköping. Det finns inga prestationsmål för laget utan fokus
ligger på att bygga ett lag som kan utvecklas under ett par år framöver. Varje individ kommer
dock att sätta personliga mål och detta laget ska även fungera som en inkörningsport till
landslaget.

Planerade aktiviteter
Deltagande i Europacupen Nyköping. (4-5 aug)
Truppen består till att börja med av:
Andre Edlund
Emil Westerlund
Erik Meyer
Filip Nordbrandt
Helmer Johansson
Johan Edberg
Markus Olsson
Victor Sönnergren
William Hagström

Luleå kanotpoloförening Isbrytarna
Köpings kanotklubb
Kungälvs kanotklubb
Luleå kanotpoloförening Isbrytarna
Luleå kanotpoloförening Isbrytarna
Kungälvs kanotklubb
Köpings kanotklubb
Kungälvs kanotklubb
Kungälvs kanotklubb

Nedskrivet av: Johan Blomberg

Kanotpolo U-21 damlandslag
Förbundskapten/utvecklare: Sofia Johansson
Coach: Vakant

Mål
Årets mål
Årets mål är att upprätta och utveckla ett U-21 landslag för damer i kanotpolo som deltar i den
svenska deltävlingen av Europacupen.
För att nå detta mål kommer kontakt att tas med klubbarna i landet för att i första hand
informera om att klassen kommer finnas öppen för svenskt deltagande. Därefter kommer
inbjudan till träningsläger att skickas ut. Efter utfört träningsläger kommer en uttagning till
europacupen att ske.

Planerade aktiviteter
Träningsläger i samband med Sverigelägret i Luleå. (Juni)
Deltagande i Europacupen Nyköping. (4-5 aug)

Nedskrivet av: Sofia Johansson

Elitkommittén Slalom
Ansvarig: Göran Hedström
Beskrivning av genomförandet av kommitténs arbete:
Kommittén bedriver sitt arbete genom telefonmöten och träffar i samband med tävlingar.
Planera och leda landslagsverksamheten.

Mål 1-2 år:
Beskrivning av målen
1. Utveckla ledare och
paddlare.

2. Öka kompetensen hos
svenska paddlare och
coacher, Uppföljning
och utvärdering.

Mål 3-4 år:
Beskrivning av målen
3. Anställd
landslagsledning
4. Ledare för alla klasser

Mål 5-8 år:
Beskrivning av målen
5. Alla grenar är
representerade i OS.
6. Kanot finns i skolplanen,
Kanotgymnasiet har alla
grenar, utbyte med andra
länder.

Planerade aktiviteter
Nationellt och
internationellt utbyte av
erfarenheter och
utveckling, samarbeta med
Elitcentra i Falun.

Genomförda aktiviteter och resultat

Delta i coachkonferenser,
utbildningar mm.

Planerade aktiviteter
x

Genomförda aktiviteter och resultat

x

Planerade aktiviteter
x

Genomförda aktiviteter och resultat

x

Övriga genomförda aktivitet för kommittén:

Nedskrivet av: Göran Hedström

Freestyle kommittén
Ansvarig: Robin Hammaräng
Beskrivning av genomförandet av kommitténs arbete:
Kommittén planerar att arbeta för att få fler ungdomar att börja paddla genom ett läger.
Planen är att även stödja de paddlare som finns idag med till exempel teknikklinker.
Kommittén kommer närvara vid de svenska freestyletävlingarna och även det Nordiska
mästerskapet och i förlängningen Europeiska mästerskapen om det är möjligt. Plan på att
rekrytera fler till kommittén.
Mål 1-2 år:
Beskrivning av målen
7. Se till att SM i freestyle och
kajakcross annordnas.

Planerade aktiviteter under kommande år
SM i Freestyle och Kajakcross är under planering och
Freestylekommittén kommer jobba för att det blir
genomfört under 2012.

8. Ungdomsläger

Nordiskt Ungdomsläger i Dala-Floda 23-29 Juli
(Preliminärt). Samordnas tillsammans med slalom.

9. Freestylekommittén ska vara
representerad på alla Svenska
freestyletävlingar (och även NM
om möjligt)

Kommittémedlem utsedd för viss tävling tar i god tid innan
tävling kontakt med arrangören för att se hur
förberedelserna fortlöper.
Kommittémedlemmar finns utsedda för representation och
stöd på plats till arrangörer vid varje SC-tävling.
Kommittémedlemmen har hand om kommitténs utrustning
som arrangörer kan låna för tävlingar och arrangemang.
Freestylekonferensens önskemål skall vara ledande för hur
kommande årets Norrlandstur skall utformas.

10. Arbeta aktivt för att värna om de
stora norrlandsälvarna Torne, Kalix
och Pite älv genom att årligen
arrangera norrlandsturen.
11. Stödja dagens freestylepaddlare

12. Rekrytera till Freestylekommittén

Mål 3-4 år:
Beskrivning av målen
7. Öka intresset för freestyle

8. Tillse att Svenska domare följer
med på internationella tävlingar
enligt de regler som finns. Detta
gäller Europacup, Världscup,
Världsmästerskap samt
Europamästerskap.

Framför allt stödja de freestylepaddlare som finns ”bakom
kulisserna” genom att anordna teknikkliniker i samband
med tävlingar eller festivaler (såsom Ljusnanfestivalen
eller DaFlo).
Genom de forum som finns online men även personlig
kontakt under tävling, festival osv.

Planerade aktiviteter under kommande år
Undersöka hur vi kan nå ut med vår gren och genomföra
marknadsföring och rekrytering. Också genom att
genomföra teknikklinker för de paddlare som finns idag.
Hålla en god dialog med landslag och landslagskapten för
att vara förberedda när tävlingar är aktuella för svenska
domare att delta på samt förbereda domaren/domarna på
uppdraget.

Mål 5-8 år:
Beskrivning av målen
5. Fortsätta öka intresset för freestyle

Planerade aktiviteter under kommande år
Genom uppföljning av tidigare års försök att öka intresset.

Övriga planerade aktivitet för kommittén:
9. Forskonferens samt forsgala.
Nedskrivet av: Robin Hammaräng

Freestyle Kanotlandslaget
Ansvarig: Erik Westberg
Beskrivning av genomförandet av landslagets arbete:
Freestylelandslaget kommer under 2012 genomföra träning och tävla på NM och VC. Fokus
är att förbereda landslaget inför VM 2013.

Mål 1-2 år:
Beskrivning av målen
13. Vårläger

Planerade aktiviteter under kommande år
Arrangera Freestyleträningsläger tillsammans med Norska
freestylelandslaget under våren 2012.

14. Ungdomsläger

Delta i Nordiskt Ungdomsläger i Dala-Floda 23-29 Juli
(Preliminärt). Samordnas tillsammans med slalom.

15. Världscup 2012

Ha minst tre deltagare med på världscup 2012 för övning
inför VM 2013.
För att nå målet kommer träningsläger genomföras med
kompetenta coacher och deltagande på världscup för
träning.

16. Freestyle VM 2013 USA, Topp 15

Mål 3-4 år:
Beskrivning av målen
9. Ha en minst en paddlare i topp 15
på VM, EM och VC

Planerade aktiviteter under kommande år
Ha en kontinuerlig träningsverksamhet för juniorer och
seniorer.

Mål 5-8 år:
Beskrivning av målen
6. Freestylelandslaget ska vara ett mål
för unga freestylepaddlare.

Planerade aktiviteter under kommande år
Ha en kontinuerlig träningsverksamhet för juniorer och
seniorer.
Nedskrivet av: Mats Johansson

Drakbåt 2012
Förbundskapten: Thomas Lundblad
Coach: Johannes Nilsson

Mål
Årets mål är att delta med tre seniorlandslag på VM i Italien, Milano (Dam, Herr och Mix)
och nå pallplats i samtliga av de tre klasserna.
För att uppnå målet har uttagningskriterier arbetats fram så att förutsättningarna för att bli
uttagen skall vara så lika som möjligt för samtliga representerande klubbar oavsett om
komplett drakbåtslag finns i klubben eller ej. Gemensamma träningsläger kommer att
anordnas samt träningstävling.

Planerade aktiviteter
Pingstcupen Hannover. Deltagande med två mixlag. (25-27 maj)
Träningsläger inför VM, (Malmö alt. Stockholm aug)
VM Italien Dam, Herr, Mix (sept)

Nedskrivet av: Sofia Johansson

Kanotsegling kommittén
Ansvarig: Kalle Jonasson
Beskrivning av genomförandet av kommitténs arbete:
Kommittén planerar ett tiotal telefon möten under året.
Kommittén samlar kanotseglar Sverige till ”ting” i början på November varje år.
Kommitté ledamöter:
Hans Alter, Göteborg.
Jenny van Leeuwen, Ungdom Göteborg.
Peter Seybolt, Ungdom Stockholm.
Percy Westberg, C-E-kanot Stockholm.
Lars Beäff, C-kanot Karlstad.
Resurs kommittéer under Kanotsegling:
Tekniska (TK):
Bernt Andersson, Karlstad.
Torsten Sörvik, Göteborg.
Nils-Göran Bennich Björkman Stockholm UBB.
Historiska :
Olle Bengtsson, Stockholm.
Bengt Andersson, Stockholm
Mål 1-2 år:
Beskrivning av målen
SM anordnas varje år och på olika orter.
DM arrangeras i alla distrikt.
Större utbyte mellan distrikten och ökat
deltagande i tävlingar.
Tävlingsarrangemang i alla aktiva
kanotseglardistrikt.
Större internationellt utbyte.
Utbilda mätningsmän för att aktiva
segelkanoter skall kunna kappsegla
Upprätthålla en samlad informationskanal.
(Hemsidan, Kanotseglaren.)

Planerade aktiviteter under kommande år
Skapa en tävlingskalender innan säsongen startar och
samordning av tävlingar med internationella arrangemang
2012 tillfrågas FKI, KKF och GKF att arrangera DM
tävlingar.
DM i respektive region arrangeras som ”öppna tävlingar”.
Samordnas tidsmässigt för att gynna deltagande från andra
regioner.
2012 kommer internationellt deltagande på EM i England.
Ev. deltagande i någon tysk regatta under året.
TK inventerar mätmanna beståndet.
KJ tillförordnad redaktör för ”kanotseglaren”.
Vi söker en Web redaktör. Det är alla aktivas ansvar att
bidraga med material!

Mål 3-4 år:
Beskrivning av målen
Ungdoms- och IC-satsningar för att få fler
aktiva inom dessa grupper och på fler
orter. Stödja juniorers övergång till ICklassen och de övrig seniorklasserna
Anordna Internationella arrangemang i
Sverige med jämna mellanrum, även VM
C-kanot som tvåmansbåt för juniorer
Max vikt.
Även två mans klass för E-kanot
Classic-klass inom C-, E- och Dkanotklassen.
Stödja icke tävlingsinriktad verksamhet
som eskadersegling och raider. (Outdoor)
Föra register över seglare och båtar samt
administrera mätbrev och klassregler
Mål 5-8 år:
Beskrivning av målen
Att ta medaljer på VM och EM
Ansvara för att internationellt
förbundssamarbete fungerar.

Planerade aktiviteter under kommande år
Arrangera ett nationellt träningsläger för juniorer och
aktiva kappseglare varje år. IC och B-kanot seglare
tillsammans.
VM i Sverige 2014
Test med en C-senior på GKF som ungdomsbåt pågår.
Test på SM 2012.
Testa på SM 2012 för att finna rätt form.
Eskadrar annonseras ut i programmet och i Kanotseglaren.
Pågår.

Planerade aktiviteter under kommande år
Sponsor jakt, Teknisk utveckling.
Fortsätta att fördjupa samarbetet med Tyska kanotseglare.

Övriga planerade aktivitet för kommittén:
1. Deltagande på båtmässor samordnas med förbundet.
Preliminärt program 2012
 Nationellt tränings läger
 SM
 Internationella regattan
 DM
 Eskader, raid
 Europacup

Göteborg
Stockholm
Göteborg
Kad, Gtb, Sth
Kad, Gtb, Sth
Tyskland

xx juni
9-12 augusti
9-10 juni
olika datum
olika datum
xx juli

Nedskrivet av: Kalle Jonasson

Stand Up Paddle
Ansvarig:
Henrik Fahlén, Magnus Lindstedt och Johan Möller
Målsättning; Att sprida sporten, inspirera människor och värva medlemmar till
Kanotförbundet. Att skapa internationellt konkurrenskraftiga landslagspaddlare, ett Svenskt
landslag.
Aktiviteter:
Starta Webb-site. Henrik Fahlén bygger webb-site
Medlemshantering på webben: implementeras på SUP-webbsida
Tävlingshantering (licencer), SM-status
SUP-Kommitten skapar sponsor-upplägg till tävlingarna samt letar upp dessa potentiella
sponsorer.
Alla tävlande behöver vara medlemmar i Kanotförbundet. Vi kommer att ha datorer på varje
tävling att registrera sig på.
Instruktörsutbildningar via Kanotförbundet:
Henrik Fahlén, Magnus Lindstedt och Johan Möller kommer att vara utbildade SUPinstruktörer under våren 2012 och kommer att hålla en instruktörskurs i SUP. Troligen via
IOSUP (http://www.iosup.org). Utbildningen hålls i Varberg i maj-juni.
Vi bygger ett träningsprogram för medlemmarna.
Tävlingar
• SM-tour på 5-6 platser (Stockholm, Göteborg, Malmö, Kalmar och final i Varberg) juniaugust
• Standup World Series i Varberg den 14-15 juli (http://standupworldseries.com/) Förhandling
pågår just nu om att denna touren ska ha ett stopp i Sverige)
• SUP Wave Classic 2012 i september (Varberg)
Grundläggande kunskap och resurser till dessa tävlingar finns redan.
Nedskrivet av: Henrik Fahlén

Utbildningskommittén
Ansvarig: Åsa Landqvist
Beskrivning av genomförandet av kommitténs arbete:
Utbildningskommittén kommer att träffas på telefonmöten med ca sex veckors mellanrum och
träffas fysiskt minst två gånger under 2012. Träffarna planeras med utgångspunkt från vår
aktivitetskalender. Arbetet i kommittén kommer framförallt vara av strategisk karaktär där
mycket av det konkreta arbetet kommer att ske i projektgrupper med personer vi anser mest
lämpliga i samråd med de grenansvariga.
De personer som utför uppdrag rapporterar tillbaka till utbildningsansvarig och
utbildningskommittén. Ansvariga för att godkänna materialet är för de tekniska delarna de
olika grenarnas kommittéer och i övriga frågor utbildningskommittén.
Mål 1-2 år:
Beskrivning av målen
Tränarutbildningar som förnyats ska
genomföras regelbundet.

Planerade aktiviteter under kommande år
Genomföra de utbildningar som redan nu är
planerade våren 2012 och planera för ytterligare
utbildningar hösten 2012. Helger för utbildning
har avsatts så att de inte kolliderar med
tävlingarna.
Kurser i Levande kanot ska genomföras i hela
landet. Vi uppmanar ledare att gå SISU
idrottsutbildarnas Grunden nivå 1 i samband med
Levande Kanot.
Vi fortsätter driva Lekande Kanot och uppmanar
ledare att gå SISU Idrottsutbildarnas Plattformen
samt HLR kurs för att bli tränare på Steg 1 nivå.
Materialet Lärande kanot tas fram 2012 och Föreningskonsulent fortsätter arbetet tillsammans
Ledande kanot 2013.
med projektgrupper.
Resursteamet - projektet är integrerat i
Utbildning av teknikcoacher genomförs i fler
ordinarie verksamhet inom slätvatten och
grenar. Vi har utbildat utbildarutbildade i den
slalom, byggs ut till fler grenar.
kanotspecifika ledarutbildningen.
Idrottslyftet ger resurs till utbildning och
Information sprids till föreningar och utbildningar
den används fullt ut i föreningarna främst
anordnas.
för ledar/tränarutbildning
Folder motsvarande den äldre versionen
Utbildningsgruppen slutför arbetet, materialet
”Välkommen till kanotidrotten” finns klar
finns.
för alla grenar.
Information om postgymnasial utbildning,
som lämpar sig för dem som vill elitsatsa,
ska finnas på hemsidan när RF presenterar
sitt arbete.

RF: s arbetet ska kompletteras med erfarenheter
från kanotister på plats.

Ett uppdaterat material för arrangörer finns
i alla grenar.

Samarbete med SISU Idrottsutbildarna,
verksamhetskommittéerna ger det underlag som
kan sammanställas i uppdaterad form.
Vi informerar våra föreningar i alla lämpliga

20 % av våra föreningar använder SISU

idrottsutbildarnas material för
föreningskunskap och etikfrågor.

sammanhang.

De föreningar som idkar tävlingsidrott ska
ha minst en utbildad tränare.

Bygger på de tidigare angivna aktiviteterna och
att Idrott Online Klubb tillämpas så att
utvärdering kan ske med rimlig arbetsinsats.
KG har kompetens och erfarenhet och är ett Informera om det arbete som bedrivs på KG på
naturligt utvecklingscentrum för
förbundets träffar, som tränarkonvent. Årligen
gymnasieungdomar och deras tränare.
erbjuda högstadieelever och satsar på kanot att
besöka KG.
KG tränarna, grenkommittéerna och
förbundskaptenerna ska regelbundet ha kontakt.
Europeiska Paddel Passet Blå nivå är
Pilotutbildningar blå nivå genomförs våren 2012.
översatta och utbildningar ska startas i
Examinatorsutbildningar på bred front erbjuds
några grenar 2012. Blå nivå är lanserat och under hösten.
aktivt. Examinatorer finns i hela landet och Informationen om Paddelpasset fortsätter.
inom de största grenarna.
Registreringssystem tillämpas så att vi klarar
Examinationshandledning med kompletta
administrationen.
instruktioner för examinatorerna ska tas
fram.
Marknadsföring till föreningar,
Marknadsansvarig stöttar med information till
kanotuthyrare och externa intressenter både föreningar, Kanotuthyrare och externa
ideella och kommersiella gör att ”alla”
intressenter i mån av tillräckligt antal
känner till nivå 1-3 gul, grön och blå.
examinatorsutbildare.

Röd nivå är översatt 2012 och
examinationshandledning med kompletta
instruktioner för examinatorerna tas fram.
Utbildningar startas i några grenar.
För röd nivå har vi ett utbyggt system i
några grenar 2013.

Avtal med externa intressenter påbörjas.
Samarbetspartners söks aktivt.
Pilotutbildningar röd nivå genomförs 2013.
Examinatorsutbildningar erbjuds under 2013/14.
Marknadsansvarig stöttar med information till
föreningar, Kanotuthyrare och externa
intressenter i mån av tillräckligt antal
examinatorsutbildare.

Svart nivå är översatta och utbildningar ska
startas i några grenar 2013 i samarbete med
andra nationer.
Examinationshandledning med kompletta
instruktioner för examinatorerna finns.

Pilotutbildningar svart nivå genomförs våren och
examinatörsutbildningar erbjuds under hösten
2014.
Marknadsansvarig stöttar med information till
föreningar, Kanotuthyrare och externa
intressenter i mån av tillräckligt antal
examinatorsutbildare.

Utbildningsmodulen ska vara färdig för
användning i förening och distrikt i
december 2012.

Uppsättning av modul av utbildningsansvarig.
Marknadsföring och information till föreningar
och distrikt genom kansli.

Mål 3-4 år:
Beskrivning av målen

Planerade aktiviteter under kommande år

Vi arbetar mer med alternativa
utbildningsformer t.ex. via Internet och
distansutbildningar
Utbildningen och materialet ”Lärande
Kanot” finns klart för alla grenar.
Utbildningen och materialet ”Ledande
Kanot” finns klart för alla grenar.
Mål för förbundskaptenernas kompetens är
att de som grund har genomgått SKF:s alla
kanotutbildningar i sin gren och de
utbildningar som via SISU är kopplade till
vår ledarutbildning. De ska vara insatta i
och arbeta med våra utvecklingsverktyg
som utgångspunkt. De bör ha utbildning
motsvarande GIH/IH/ETU, om inte påbörja
en sådan utbildning under uppdragstiden.
Paddelpasset är ett allmänt känt begrepp i
Sverige.
Svart nivå, examinatorer finns i flera
grenar.
För röd nivå har vi ett utbyggt system.

Gå ut med informationen om förväntade
kunskaper på de som får uppdrag som kaptener.
Kaptener ges möjlighet till träffar där
utvecklingsverktygen diskuteras som
utgångspunkt från den träning som bedrivs med
de aktiva.
Ge kaptenerna möjlighet att delta i fortbildning
genom att avsätta medel i budget, samt informera
om vilka utbildningar som finns.
Marknadsföring med information till föreningar,
Kanotuthyrare och externa intressenter sker.
Utbildning för tillräckligt antal
examinatorsutbildare genomförs.

Övriga planerade aktivitet för kommittén 2012:
1. Minst 100 sålda exemplar av Lekande Kanotidrott.
2. 30 personer ska vara godkända på Levande kanot.

Nedskrivet av: Åsa Landqvist

