Svenska Kanotförbundets
verksamhetsplan 2013

Värdegrund
Svenska Kanotförbundets värdegrund handlar om organisationens
förhållningssätt och grundläggande principer, vilka beteenden som är
tillåtna samt hur vi ska förhålla oss till varandra och uppdraget.

*

Svensk kanot kännetecknas av ett ledarskap, som bygger på
delaktighet, respekt för varandras roller och förmåga att
kommunicera.

*

Vi ska vara öppna och välkomnar alla, oavsett nationalitet,
etniskt ursprung, religion, ålder, kön, sexuell läggning och vi
motverkar alla former av kränkande särbehandling.

*

Vi visar öppenhet inför förslag och förändringar och utför
uppdraget efter förmåga.

*

Vi bemöter varandra på ett respektfullt sätt.

*

Kanotidrotten ska ge livskvalitet, spänning, glädje och en
positivfritid.

Värdegrund framtagen av
Anne-Marie Karlsson o Birgitta Nilsson: 2008-01-20

Styrelsen
Ordförande: Margareta Karlsson
Beskrivning av genomförandet av kommitténs arbete:
Styrelsen avser att ha ca 10 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
Planerade aktiviteter under kommande år
1. Få SKFs nya organisation på plats och Teambuilding aktiviteter med alla anställda. Vara
få den effektiv.
tydliga i arbetsgivaransvaret. Uppföljning på
månadsbasis om semestrar/VAB m.m.
2. Redovisning LOK, studietimmar och Fortsatt dialog med klubbarna och aktivt arbete för
medlemmar på Idrott online.
att få stöd av SISU-distrikten i arbetet. Det praktiska
arbetet sköts av föreningskonsulenten.
3. Öka antalet medlemmar, totalt.
Öka antalet webmedlemsskap.
4. Uppdatera utvecklingsverktygen.
Sportchefen har ansvaret att engagera lämpliga
Främst handlar det om
personer.
Sprint 200 m, 500 m, 1000m
Maraton
Slalom
5. Hantera Kraftcenter konceptet.
Sportchefen har ansvaret för att öka samarbetet.
6. Hantera Elitcentra.
Sportchefen tillsammans med styrelsen har ansvaret,
7. Etablera och organisera Paddelpasset, Vi har ett projektbidrag för 2013 som gör att vi har
så att det genererar en nettointäkt till resurser att utveckla och nå ut bredare med
SKF.
Paddelpasset. GS har ansvaret och
föreningskonsulenten sköter det praktiska.
8. Uppföljning av ekonomisk status inför Kassören har ansvaret för att sköta bokföring och
hösten och en tidig omfördelning på att ge förslag på hantering av ekonomiska
styrelsens initiativ i samarbete med
förbättringar.
kommittéer.
9. Kontraktera sponsorer
Styrelsen har ansvaret.
10. Upprätthålla det nordiska samarbetet Bjuda in till Nordiskt möte, GS ansvarig. Hålla
dialogen igång även på den praktiska nivån vid
tävlingar/läger, ansvariga är resp. gren.
11. Verksamhetsbidrag från Friluftsrådet Dialog om hur man tolkar kriterierna pågår. Målet är
för att kunna förstärka kansliet.
att som RF har skapa 3 nivåer, Organisationsbidrag,
verksamhetsbidrag och projektbidrag. Det börjar
finnas en förståelse för argumenten och vi driver
frågan vidare. GS har ansvaret.
12. Etablera levande kanot.
Föreningskonsulent (se också
utbildningskommittén)
13. Sjösätta lärande kanot.
Utvecklare (se också utbildningskommittén).
14. 130 anslutna kanotuthyrare.
Genom kontakt med uthyrare som ännu inte är
anslutna och fortsätta utveckla samarbetsnyttan i
organisationen. Ansvarig är föreningskonsulenten.

15. Öka antalet klubbar med 2 samt öka
antalet klubbar med flera discipliner
och med verksamhet som kan emot
kanotister med funktionshinder.

Det finns kanotuthyrare som är intresserade av att
starta klubbeverksamhet som ska stöttas. Vi ska ta
kontakt med klubbar som har verksamhet och varit
med i SKF. Föreningskonsulenten är ansvarig.

Mål 3-4 år:
Beskrivning av målen

Planerade aktiviteter
under kommande år
Säkerställa att sprintbanorna
utvecklas på planerat sätt.

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 Eva Lindmark

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
1. Teknikutveckling: ERT och
Maritime utvecklas vidare,
användarna nöjda.
Säkrare och snabbare rapportering
av resultat.
Interaktiv hemsida till SUC.
Startgrindar till ytterligare en bana i
Sverige
2. Tävling övergripande: Väl
samordnat tävlingsprogram.

3. Tävling innehåll: Utveckling av nya
tävlingsformer och programidéer.
4. Tävling genomförande: Bättre och
enhetligare funktionärsarbete.
Uppsnabbat resultatrapporterande.
5. Läger: Samordning. Minst två
breddläger i samband med nationell
tävling.
6. Ledarutveckling: Fler utbildade
tränare som samverkar. Tre
fungerande Kraftcenter.
7. Nordiskt samarbete: Fördjupning
och stabilisering av samarbetet.
Nordiska mästerskapen ska ha högt
status. Samarbete läger och
konferenser.

Planerade aktiviteter under kommande år
IT-grupp tar allt mer ansvar för förvaltning av ERT.
Fortsatt utveckling.
Huvudpunkt på tävlarträffen.
Behöver utvecklas.
Ny stadion med startgrindar i Jönköping 2013 eller 2014.
Tålamodskrävande arbete, eftersom det internationella
programmet tenderar att ändras allt senare.
Tävlingsarrangörsträffen används för att få ökad
samverkan mellan arrangörerna.
Lokal tävlingsverksamhet stimuleras.
Om möjligt en regionregatta 2013.
2013 planeras K4mix 500 m som RM-klass i fyra
åldersklasser.
Tävlingsarrangörsträffen är viktig för idéer.
Funktionärsutbildning på tävlingsarrangörsträffen som
diplomeras.
Kommer att följas noga under 2013.
Summer Camp i Bengtsfors. Maratonläger är inte klart.
Stimulera enskilda initiativ, men samordning av regionala
läger. Hemsidan viktigt arbetsinstrument.
Tränarkonventet är en naturlig samlingspunkt för alla
klubbtränare. (Huvudansvar elitkommittén.)
Befintliga kraftcenter utnyttjas i fortsatt utvecklingsarbete
och idéer sprids.
Viktigt att alla kommer till nordiska mötet.

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

Planerade aktiviteter under kommande år
Alla ovanstående åtgärder.

Ingen aktuell för dagen.

Övriga planerade aktiviteter:
1. Tävlingsarrangörsträff 2-3 februari.
2. Maratonläger, tidpunkt och plats ännu inte klar.
3. Föreläsning i samband med racing-SM, ämne inte klart.
4. Breddläger: Summer Camp ungdom 5-9 augusti.
5. Ungdomslandslaget lämnar separat verksamhetplan denna gång.

Magnus Mattsson-Mårn

Senior och U23 Sprint
Ansvarig kapten: Martin Hunter
Nedan redovisad verksamhetsplan för 2013 redovisar översiktligt planerad verksamhet.
Detaljer kommer att behöva förändras fortlöpande.

Mål
•
•

•
•
•

Att få alla aktiva att följa ett high performance träningsprogram, med professionell
planering och uppföljning, både på träningen och på internationella tävlingar.
Raceanalyser kommer att vara en viktig del av detta.
Att bygga ett sportscience program baserat på kontinuerlig utveckling över 8 år. I
planen ingår testning i labbmiljö och på vattnet, med koppling till den aktivas träning
och resultaten på tävling. Alla aktiva U23, Senior, och Juniorer som visar potential
kommer att beredas tillfälle att vara med i programmet. Målet är att ha ett av världens
bästa sportscience program som ska leda till medaljer, genom ”continuous
improvement” av både den aktiva, tränare och systemet/staff runt den aktiva.
Årets mål: att få ett fungerande lag, som har kapacitet att tävla på alla distanser på VM
och EM, och på U23 EM och U23 VM.
Långsiktigt mål (2-4 år framåt) VM 2014 ska alla tävlande i Olympiska distanser
kunna nå minst B-final, på icke olympiska distanser minst semifinal.
Långsiktigt mål (4-8 år framåt) VM 2017 tävlande i alla Olympiska distanser i A-final,
icke OS-distanser minst B-final. VM 2019 kvalificera på alla Olympisk distanser. OS
2020, ha tävlande på alla distanser under OS, med sikt på medaljerna.

Planerade aktiviteter
•
•
•
•
•

Läger: Florida: alla som bjöds in av förra Rikskapten behåller platsen. Målet för läger
är besättningsträning, lägga grunden för kommande säsong och höja ribban för
träningsmängden och kvalitén.
Tävlingar 2013: Alla Världscuptävlingar, EM och VM. U23 EM och VM.
Uttagningstävling: Huskvarna, Nyköping (för dem aktiva som inte tävla i Racice) och
SM (K1). Höstregattan Jönköping.
Testlopp vid eller utanför tävling vid behövs.
Sportscience: eftersom det är ”continuos improvement” vi ska sträva efter, kommer
detta i första hand att planeras ordentligt, sen komma igång praktiskt. Dock ska
sportscience vara en del från första tävling (Raceanalysen). Aktiva förväntas att vara
delaktig i sportscienceprogrammet. Återkoppling till aktiva och tränare kommer att
vara kontinuerligt.

Uttagningsprinciper
• Världscup 1 (WC1) och WC2 kommer att baseras på träningsläger i Florida eftersom
de båda tävlingarna går tidigt. Laget för de båda tävling kan vara olika. Ett lag till
WC1 kommer inte nödvändigtvis att vara samma som tas ut till WC2 (Dock kan det
vara några aktiva som kör båda). Syftet med detta är att ge fler chansen att prova på
internationella nivå.

•
•

•

•

Uttagningstävling: Huskvarna, Nyköping (för dem aktiva som inte tävla i Racice) och
SM (K1) samt Höstregattan i Jönköping. Alla aktiva som vill vara uttagna till olika
tävlingar måste tävla i uttagningstävling (om inte en godkänd ursäkt, typ sjukdom).
Höstregattan är en del av uttagningen till vinteraktiviteterna 2013 och våren 2014. Alla
(om inte godkänd ursäkt) ska tävla i höstregattan, och visa att de är värdiga att vara
med vinter 2013/vår 2014 aktiviteter (om de inte är med kan de inte vara med på WC1
och WC2 2014).
Uttagning kommer i första hand att baseras på den aktivas prestation på träning,
tävling och vid testerna. Alla tävlingar har betydelse. Potential för förbättring kommer
att vara en viktig del av uttagningarna eftersom målet är 2016 och 2020. Det är ett
helhetsperspektiv som kommer att vara avgörande för att kunna vara med över lång
tid: prestation, utveckling, utvecklings potential, fokus, förutsättningar att fortsätta
utvecklas.
I slutändan är det alltid sportsliga resultat som avgör.

Nedskrivet av Martin Hunter

Sprint junior
Ansvarig kapten: Emil Björnskär.
Sportchef och övergripande elitansvarig: Anna Karlsson.

Mål
-

-

Att ge juniorerna möjlighet att få internationell tävlingserfarenhet för att förbereda
dem på bästa sätt inför steget upp mot seniorklass och på sikt VM/OS.
Att få alla aktiva att följa ett high performance träningsprogram med professionell
planering och uppföljning, både på träningen och på internationella tävlingar.
Raceanalyser kommer att vara en viktig del av detta. Detta i samarbete med
seniorlaget och dess kapten Martin Hunter.
Att bygga ett sportscienceprogram baserat på kontinuerlig utveckling över 8 år. I
planen ingår testning i labbmiljö och på vattnet, med koppling till den aktivas träning
och resultaten på tävling. Alla aktiva, U23, Senior och Juniorer som visar potential
kommer att beredas tillfälle att vara med i programmet. Målet är att ha ett av världens
bästa sportscienceprogram som ska leda till medaljer, genom ”continuous
improvement” av både den aktiva, tränare och systemet/staff runt den aktiva.

Planerade aktiviteter
Läger:
Samträningsläger i Sverige inför JEM.
Samträningsläger i Sverige inför JVM.
Tävlingar:
4-5 maj uttagningstävling i Jönköping.
18-19 maj uttagningstävling i Nyköping.
8-9 juni Tolvenregattan (uttagningstävling).
12-16 juni JEM i Montemor-o-Velho.
14-19 juli SM i Luleå (uttagningstävling).
1-4 augusti JVM i Canada.
16-18 augusti NM i Danmark.
14-15 september Höstregattan.

Logistik:
Resan till och från JEM kommer att samordnas med förbundskapten för seniorer sprint
(Martin Hunter) då tävlingen är för både Juniorer och U23.
Transport av kanoter till JEM i Portugal samordnas med U23 med hjälp av Krister Andersson.
Resan till JVM i Canada samordnas med förbundskapten för seniorer i sprint (Martin Hunter)
då tävlingen är för både U23 och JVM.
Kanoter för kanotisterna som ska delta på JVM planeras i dagsläget att hyras på plats. Detta
för att hålla nere kostnaderna.
Resa och transport av kanoter i samband med JNM samordnas med ungdomar samt U21, då
denna aktivitet är för alla dessa åldersklasser.

Uttagningsprinciper
Testlopp i besättning kommer att ske på uttagningstävlingarna i Nyköping och Jönköping.
Uttagning till landslagsaktiviteter är även baserade på de K-1-resultat som presteras i
Jönköping och Nyköping.
Under SM kan K1-loppen komma att vara (i början av veckan) uttagningsgrundande för JVM.
Till JNM i Danmark räknar vi med att ta ut ett stort lag som ska representera Sverige och i
och med detta få erfarenhet av att tävla internationellt.
Höstregattan är en viktig tävling ur många synvinklar.
Dels för att få så många tävlingslopp som möjligt under en säsong.
Dels för att få en lång säsong och hålla i bra träning under stor del av året.
Dels för att den är uttagningsgrundande inför nästa års säsong och uttagning till bl.a. vårläger
för seniorer.

Nedskrivet av sportchef Anna Karlsson
(Emil blev klar juniorkapten efter att planen lagts)

Sprint Ungdom

Ansvariga kaptener: Hanna Plato och Torbjörn Sandström
Mål
Vi som ansvariga för ungdomslandslaget ser det som vår främsta uppgift att ta ut och hjälpa
ett antal individer att utvecklas och prestera så bra som möjligt vid Nordiska Mästerskapen.
Utöver detta uppdrag kommer vi även att fortsätta arrangera breddläger och liknande
aktiviteter, för att hjälpa och utveckla fler än bara de som blir uttagna till ungdomslandslaget.
Det absolut överordnade målet är att stimulera, utveckla och utbilda ungdomar inom
slätvattenspaddling. Detta genom aktiviteter som breddläger och utbildnings- och
inspirationshelger.

Planerade aktiviteter:
Skidläger, Orsa – 7-10 mars.
Vårläger, Katrineholm – månadsskiftet april/maj.
Uttagningstävling, Rocksjöregattan – 4-5 maj.
Uttagningstävling, Nyköpingsregattan – 18-19 maj.
Uttagningstävling, Sprint-SM – 14-19 juli.
NM-läger, Katrineholm – (?) juli.
Nordiska Mästerskapen, Danmark – (?) augusti (?).
Höstläger, Katrineholm – september/oktober.
Inspirationshelg, Bosön – oktober/november.

Uttagningsprinciper
I stort sett kommer det att vara samma uttagningsprocess som förra säsongen: de tre nationella
regattorna (inklusive Sprint-SM) kommer att bevakas och dokumenteras av ansvariga ledare
eller ställföreträdande. Tanken med flera tävlingar som uttagningsgrundande är att man ska
kunna ta en plats i laget, trots att man missat/varit sjuk vid någon tävling.
Då Slätvattenspaddling är en sport som påverkas väldigt mycket av externa faktorer som
väder och vind kan vi inte ta ut individer efter hur de presterar i tid gentemot varandra – utan
det måste vara placeringar som är den avgörande faktorn. 10 killar och 10 tjejer kommer att
erbjudas en plats i ungdomslandslaget. Dessa förväntas närvara vid det NM-läger som
kommer äga rum mellan Sprint-SM och NM.
Vid ändringar kommer det att publiceras ett reviderat dokument kring uttagningstävlingar och
uttagningsprinciper i god tid till de första tävlingarna.
Nedskrivet av Torbjörn Sandström

Maraton
Ansvarig kapten: Erik Gustafsson

Mål
Att öka antalet aktiva i maraton och samtidigt ytterligare höja kvaliteten hos de aktiva. Detta
ska ske genom att:
•
•
•
•
•

•

Fortsätta att skapa en stabil, attraktiv och bred landslagsverksamhet som aktiva ser
som stimulerande och utvecklande och därmed sätter höga mål för sig själva
Öka kunskapen hos ledare och aktiva om maraton och träning för maraton samt
betydelsen av maratonträning för alla distanser i unga år.
Öka volym och kvaliten i träningen för att förbättra resultaten internationellt
Delta i internationella mästerskap och ICF Classic Marathon World Series
(motsvarande tex längdskidors långlopp-serie).
Delta i World Games i Colombia med det antalet kanotister som Sverige lyckades
kvala in vid VM 2012. Vid detta mästerskap är målet att ta en medalj samt nå final.
Tävlingen genomförs som försök och final över c:a 12.000 meter, med lyft och svåra
förhållanden.
Öka deltagandet av elitkanotister vid svenska maratontävlingar

Det är i dagsläget inte lämpligt att sätta höga resultatmål vid mästerskap eftersom vi
successivt bygger en ny generation. VM i Köpenhamn i September ska utnyttjas för ett brett
deltagande, där även sprintkanotister ska stimuleras att delta. Realistiskt är att ha målet att ta
några världscupmedaljer samt en EM, World Games och VM-medalj under säsongen.
Långsiktigt mål (2-4 år framåt)
Det långsiktiga målet är att få sporten att växa nationellt och att på så sätt återta ställningen
som en av de ledande nationerna inom maratonpaddling.
Planerade aktiviteter
Amsterdam

20/4

Antal aktiva 5

WMS

Rönne-å

11/5

Uttagningstävling

Maraton-NM

25-26/5

Uttagningstävling

EM portugal

7-9/6

Sista kvalificering till WG

World Games

1-2/8

3 herrar och 2 damer

DKM+

10-11/8

Svensk WMS tävling

Göta kanal

31/8

Uttagningstävling

Öppet för alla

VM-Läger

Avvaktar datum

VM Köpenhamn

20-22/9

WC1 Oklahoma

5-6/10

För medaljörer från VM

Uttagningsprinciper
Uttagningarna kommer att ske på både de nationella och internationella tävlingarna. Alla tre
svenska uttagningstävlingar är obligatoriska. Göta kanal är den sista uttagningen innan VM
och där kan endast små förändringar ske. Maraton SM är inte med i landslagets program då
det går samtidigt som World Games. Dock kommer resultaten från maraton SM att vägas in
och ligga till grund inför uttagningen för VM-laget.
Till Amsterdam kommer de som kvalade in till World Games på VM förra året att åka.
Rönne-å blir årets första tävling, med den tävlingen som grund sätts besättningar ihop inför
NM som kommer att vara avgörande för EM i portugal. Efter EM har maraton inga nationella
tävlingar innan World Games och laget till WG spikas därför efter EM. Till VM kommer hela
säsongen att vägas in och ligga till grund för uttagningen.
Säsongen 2013 har endast en världscup i maraton och den kommer att gå i Oklahoma city
(USA). Till WC1 kommer Sverige att skicka ett litet lag som avgörs efter VM och med VM
resultatet som grund. De som tar medalj på VM är garanterade plats till WC1 och i övrigt görs
individuella bedömningar.
Vid bedömmning av vilka kanotister som får möjligheten att representera Sverige
internationellt kommer vi i år utgå från kanotistens potential i internationella sammanhang.
Därför är det av yttersta vikt att den inviduella kanotisten medverkar på de obligatoriska
tävlingarna för uttagning. Detta för att öka konkuransen på hemmaplan, vidga brädden och få
en så rättvis uttagning som möjligt och för att Sverige på internationellt ska visa kvaletativa
resultat.

Nedskrivet av Erik Gustafsson

Kanotslalom Breddkommittén
Ansvariga: Robin Lindberg, Tommy Vince och Isak Öhrström.
Beskrivning av genomförandet av kommitténs arbete:
Breddkommittén har kontinuerliga möten minst en gång i månaden, både fysiska och via
telefon. De olika ansvarsområden som kommittén har delas på ett smidigt sätt upp mellan
personerna i kommittén och kan även delegeras till personer utanför den. Arbetets
fortskridande följs upp på kommitténs möten.
Det arbete som kommittén utför ska ha en bred förankring i föreningarna runt om i landet. De
som sitter i kommittén ska ha förtroende från klubbarna. De ska fånga upp de goda idéer och
tankar som finns inom svensk kanotslalom.
Mål 1-2 år:
Beskrivning av målen
1. Öka antalet tävlande från 106
individer 2012 till 120 individer
2014.
2. Öka antalet LOK-deltagartillfällen
från 5403 st 2011 till 6500 st 2014.
3. Skapa en bra tävlingskalender med stort
utbud av kvalitativa tävlingar.
4. Arrangera kvalitativa ungdomsläger med
meriterade ungdomsledare.
5. Fortsätta vidareutveckla media/
informationsspridning, ex Kanot.com.
6. Vidareutveckla Störtlopp som gren
inom SKF.
7. Vidareutveckla svenska ledare inom
kanotslalom med coachningskonferenser.

Mål 3-4 år:

Planerade aktiviteter under kommande år
Ökat samarbete och dialog mellan klubbarna
för att kunna utnyttja olika klubbars
erfarenheter och kunskaper,
exempelvis från Idrottslyftprojekt.
En tävlingskalender med Sverigecup, SM;
Bassängcup (vintertid) & C-tävlingar.
Inköp av vandringspokaler till fler klasser.
Fortsatt vidareutveckling av rankingsystem.
Fortsatta kompletterande inköp till
tidtagningsutrustning.
Arbeta fram ett bättre stöd för
tävlingsarrangemang.
2 breddläger för ungdomar med meriterade
och skickliga ungdomsledare.
2 coachningskonferenser för
vidareutveckling av svenska ledare inom
kanotslalom. 1 konferens i samarbete med
Elitkommittén.
Tävlingskalender för störtlopp, med flera
deltävlingar samt SM.
Uppmuntran och assistans för
vidareutveckling av störtlopp inom svenska
kanotklubbar.

Beskrivning av målen

Planerade aktiviteter under kommande år

1. Öka antalet tävlande från 106 individer
2012 till 150 individer 2016. Fokus på
ungdomar.
2. Hjälpa klubbar att utveckla en
träningsmiljö som kan möta hela spektret
från nybörjare till elit.
3. Att öka antalet LOK-deltagartillfällen
från 5 403st 2011 till 8 000 st 2016.
4. Vidareutveckla Störtlopp som gren
inom SKF.
5. Skapa en bra tävlingskalender med stort
utbud av kvalitativa tävlingar.
6. Vidareutveckla svenska ledare inom
kanotslalom med coachningskonferenser.
7. Arrangera kvalitativa ungdomsläger med
meriterade ungdomsledare.

Ökat samarbete och dialog mellan klubbarna
för att kunna utnyttja olika klubbars
erfarenheter och kunskaper, exempelvis från
Idrottslyftprojekt.
En tävlingskalender med Sverigecup, SM,
Bassängcup (vintertid) och C-tävlingar.
2 - 3 breddläger för ungdomar med
meriterade och skickliga ungdomsledare.
2 coachningskonferenser för
vidareutveckling av svenska ledare inom
kanotslalom.
1 konferens i samarbete med Elitkommittén.
Tävlingskalender för störtlopp med flera
deltävlingar samt SM.
Uppmuntran och assistans för
vidareutveckling av störtlopp inom svenska
kanotklubbar.
Ytterligare investeringar för att underlätta
störtloppsarrangemang.

Mål 5-8 år:
Beskrivning av målen

Planerade aktiviteter under kommande år

1. Öka antalet tävlande från 106 individer
2012 till 200 individer 2020. Fokus på
ungdomar.
2. Skapa en bra tävlingskalender med stort
utbud av kvalitativa tävlingar.
3. Arrangera kvalitativa ungdomsläger med
meriterade ungdomsledare.

3 - 4 breddläger för ungdomar med
meriterade och skickliga ungdomsledare.
Coachningskonferenser för vidareutveckling
av svenska ledare inom kanotslalom. Delvis i
samarbete med Elitkommittén.
Tävlingskalender för störtlopp, med flera
deltävlingar samt SM.

Övriga planerade aktivitet för kommittén:
Planera och genomföra en slalomkonferens.
Årligen utvärdera och uppdatera verksamhetsplan och målbeskrivning.
Nedskrivet av: Robin Lindberg, Tommy Vince och Isak Öhrström

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
1. Anställd landslagsledning.

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

Planerade aktiviteter

2. Ledare för alla klasser.

Mål 5-8 år:
Beskrivning av målen
1. Alla grenar är representerade i OS.

Planerade aktiviteter

2. Kanot finns i skolplanen, Kanotgymnasiet
har alla grenar, utbyte med andra länder.

Nedskrivet av: Göran Hedström

Kanotpolo-breddkommittén
Ansvarig: Erik Malmborg
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 2013 av ca sju personer, möten kommer ske via skype.
Ett klubbmöte planeras för att inbjuda klubbarna till diskussion om breddarbetet och planera
för framtiden.
Mål 1-2 år:
Beskrivning av målen
1. Hjälpa tre klubbar igång med
regelbundna poloträningar.
Hjälpa tre klubbar igång med
ungdomsverksamhet.
2. Öka antalet tävlande klubbar från
9st (2012) till minst 15 st.

Planerade aktiviteter under kommande år
Kommittén ska hålla en kontinuerlig dialog
(fadderverksamhet) med de klubbar som nyligen börjat
träna Polo och med de som vill börja.

Uppmuntra klubbarna att anordna mindre turneringar
och träningar där man specifikt bjuder in ”nya”
klubbar.
3. Öka antalet tävlande damlag från 3 Stötta damerna genom att hjälpa till att ordna
lag (2012) till 6st.
träningshelger.
4. Genomföra Allsvenskan med ökat Allsvenskan ska genomföras under 3 turneringar.
antal lag. (2012 deltog 10 svenska Turneringar som ska ingå i 2013 år allsvenska ska
lag)
utses.
5. Upprätta specifik kurs för
Ta fram och erbjud en pilotutbildning under 2013.
kanotpolotränare.
6. 15 certifierade nivå 2 domare (12st Erbjuda årliga domarkurser. Resebidrag till domare
2012)
som väljer att ICF-certifiera sig. Anordna träningar för
6 ICF-certifierade domare (5st
våra domare.
2012)
7. Upprätthålla nordiskt samarbete. Samarbeta med övriga Norden vad gäller turneringar
Ha en uppdaterad nordisk
(ex. NM), utbildningar med mera.
kalender.
8. Att ett nordiskt mästerskap
Det Nordiska mästerskapet är ännu inte planerat.
anordnas.

Mål 3-4 år:
Beskrivning av målen
Planerade aktiviteter under kommande år
9. 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.
10. Tre årliga A-turneringar utöver SM och Stötta våra väletablerade klubbar att anordna
NM samt 10 årliga B-turneringar.
DM och andra regionala tävlingar.
11. Att ett SM anordnas varje år med
Arbeta med bredden så att underlag finns för
klasserna Herr, Dam, U-21 Herr och U- samtliga klasser.
21 Dam.
12. 300 matchstarter per år.
Stötta våra väletablerade klubbar att anordna
DM och andra regionala och nationella
turneringar.

Mål 5-8 år:
Beskrivning av målen
13. Tillgång till kanotanläggning
med permanent kanotpoloarena.
14. Enbart nivå-2 domare på
sanktionerade turneringar.
15. Fem A-turneringar och 10 Bturneringar per år.

Planerade aktiviteter under kommande år

Minst en årlig steg 2 och en steg 1 utbildning för
domare.
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

Kanotpolo-elitkommittén
Ansvarig: Eva Lindmark

Beskrivning av genomförandet av kommitténs arbete:
I år finns det många ledare med i kanotpoloelit lagen. Dessa kommer att ha regelbundna
möten. Utöver detta blir det som tidigare personer kopplade till de enskilda projekten.

Mål 1-2 år:
Beskrivning av målen
1. Genomföra och utvärdera läger på
Alcudia.
2. Höja statusen på kanotpolo och på våra
elitaktiva.

3. Delta med klubblag på NM och EM för
klubblag.
4. Landslagen har icke spelande coach.

Planerade aktiviteter under kommande år
Träff med de som varit på plats och utvärdera.
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.
Arbeta löpande för att säkra detta även kontakter med
internationella kontakter, andra kanotdiscipliner och andra
sporter.
Distribuera den uppdaterade grenprofilen till elitklubbarna.
Den finns på hemsidan.

5. Utvecklingstrappa och kravanalys
börjar användas i klubbarna. Vi
fortsätter också att utveckla den.
6. Elitklubbarna har en elitansvarig som är Detta finns på plats för nästan alla involverade klubbar. Vi
en naturlig kontaktperson för
fortsätter att överföra informationen till dessa och säkrar att
elitkommittén och de landslagsaktuella det finns en för varje klubb.
aktiva.

Mål 3-4 år:
Beskrivning av målen
1. Att ha en bred och engagerad damtrupp
med potential framöver.
2. Våra landslag syns regelbundet i media.

Planerade aktiviteter under kommande år
Fokus på att utveckla träningen hemma i klubbarna och
med tyngdpunkt på klubblagen åka ut internationellt.
Kanotpoloelit kommittén gör pressrelease innan och efter
större turneringar och läger och vid andra lämpliga
tillfällen.

Mål 5-8 år:
Beskrivning av målen
1. 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.
2. Luleå Tekniska Universitet är en
samarbetspartner för elitsatsande
kanotpolospelare
3. Andra Högskolor som också är
samarbetspartners.
4. KG är en naturlig plats även för
kanotpolospelare

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
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:
1. Kommittén ansvarar för att utvärdering och uppföljning av landslagens verksamhet sker
efter säsongen och inför kommande.
2. Kommittén hanterar tillsammans med breddkommittén RF:s Elitstöd

Nedskrivet av Eva Lindmark

Herrlandslaget i kanotpolo
Förbundskapten: Christoffer Segerstedt Stenlund
Coach: Jimmy Mehlstrand

Mål
Årets mål är EM i Poznan i augusti.

Planerade aktiviteter
О
О
О
О

2 träningsläger på Mallorca.
Europacupen 2 eller 3 av de tre deltävlingarna (Frankrike, Holland och Belgien).
Träningsdagar i samband med alla deltävlingar i poloallsvenskan.
Sverigelägret i juli i Luleå.

Uttagningsprinciper
Uttagningen kommer att baseras på observationer vid truppens läger och turneringar samt
övriga turneringar, där coachen har möjlighet att observera.
Uttagningen sker på individens personliga kompetens och på dennes lagkompetens baserat på
den spelidé som förbundskaptenen/coachen har.
Inför EM i Poznan kommer 7-9 spelare att tas ut.

Nedskrivet av Eva Lindmark

Kanotpolo damlandslag
Förbundskapten: Marcus Kristensen
Assisterande: Mattias Thernström

Mål
Årets mål är utan tvekan att Sveriges damlag ska göra comeback på mästerskap genom att
delta på EM i Poznan i augusti.

Planerade aktiviteter
Fram till EM ska det vara träningsläger på Mallorca med herrlandslag och U21 landslag och
en internationell tävling där det antingen blir en Europacup eller Deutschland cup under
Pingsten i Tyskland. Dessutom kommer det att vara en träningsdag i samband med alla
deltävlingarna i poloallsvenskan.
Sverigelägret i juli i Luleå kommer också att vara en viktig aktivitet.

Nedskrivet av Eva Lindmark

Kanotpolo U-21 herrlandslag
Förbundskapten: Joel Nåbo

Mål
Årets mål är utan tvekan att Sverige för första gången någonsin ska ha ett U21 herrlag på EM
i Poznan i augusti.
Laget fortsätter på den utmärkta starten som truppen hade under 2012.

Planerade aktiviteter
Fram till EM ska det vara träningsläger på Mallorca med herrlandslaget och en internationell
tävling där det antingen blir en Europacup eller Deutschland cup under Pingsten i Tyskland.
Dessutom kommer det att vara en träningsdag i samband med alla deltävlingarna i
poloallsvenskan.
Sverigelägret i juli i Luleå kommer också att vara en viktig aktivitet.

Nedskrivet av Eva Lindmark

Drakbåtslandslaget Herr/Dam/Mixed/U23
Ansvariga kaptener:
Thomas Lundblad - Herr
Katarina Forsberg - Dam
Vakant - U23

Mål
Årets mål 2013:
Deltagande i klubblagstävlingar i Hannover, Tyskland
Deltagande i EM för klubblag i Hamburg, Tyskland
Deltagande i VM för landslag i Szeged, Ungern
Långsiktigt mål (2-4 år framåt):
VM Guld!

Planerade aktiviteter
Läger:
Samträningsläger i 10- och 20-manna båtar (även i mixed) för landslaget.
Samträningsläger i 10- och 20-manna båtar för klubblag.
Prioritering på 10-manna båtar.
Tävlingar:
Pingstcupen (klubblag) i Hannover, Tyskland
EM för klubblag i Hamburg, Tyskland
VM i Szeged, Ungern
Uttagningsprinciper
Tester: paddeltest, roddmaskin, chins, bänkdrag och bänkpress.
Teknikutveckling
Samträningsläger
Ansvarig kapten: Thomas Lundblad
Drakbåtskommittén:
Vi fortsätter vårt jobb i kommittén såsom läger planering, landslags uttagningar, stöd till
förbundskaptener, utveckling av tester, planering för landslagen, sprida kanot grenen,
idrottslyft, hemsidan etc.
Kommitté deltagare:
Anders Velin Ordförande
Annika Nielsen Kanotförbundets representant
Robin Magnusson, Thomas Lundblad, Katarina Forsberg, Annica Löf, Christoffer Carlsson,
Caroline Ellberg och Johannes Nilsson.

Nedskrivet av Anders Velin

Freestylekommittén
Ansvarig: Robin Hammaräng
Beskrivning av genomförandet av kommitténs arbete:
Främst kommunikation genom mail och telefon / skypemöten vid behov, till exempel inför
olika arrangemang.

Mål 1-2 år:
Beskrivning av målen
3. SM
4. Norrlandsturen
5. Ungdomsläger

Mål 3-4 år:
Beskrivning av målen
3. Återinföra Sverige Cupen i
freestyle.
4. Teknikkliniker

Mål 5-8 år:
Beskrivning av målen
1. Ytterligare öka antalet deltagare.

2. Arrangera internationell tävling

Planerade aktiviteter under kommande år
Se till att SM hålls under året.
Arrangera (medarrangera) den årliga Norrlandsturen.
Genomföra 1 (alt. 2) ungdomsläger under året för att öka
intresset och kunskapen för freestyle.

Planerade aktiviteter under kommande år
Ökat intresset för freestyle så att en årlig Sverige Cup i
freestyle kan hållas.
Genomföra teknikkliniker regelbundet under varje säsong,
för att sprida kunskapen i freestyle ytterligare.

Planerade aktiviteter under kommande år
Göra personliga utskick
Ha prispengar
Skaffa sponsorer
Europacup eller liknande

Övriga planerade aktivitet för kommittén:
3. Forskonferens med avslutande forsgala.

Nedskrivet av Robin Hammaräng

Freestylelandslaget
Ansvarig kapten: Robin Hammaräng
Mål
Årets mål: Utveckla laget inför VM i USA i augusti för att producera ett så bra resultat som
möjligt.
Planerade aktiviteter
Läger och tävlingar
Vi har sex träningsläger planerade och budgeterade.
Första lägret hålls i England tillsammans med coachen Claire O’Hara i mars. I samband med
resan hålls Englands uttagningstävlingar för VM. Våra svenska paddlare ska delta för att få
ytterligare tävlingserfarenhet. England är Europas starkaste freestylenation med båda
regerande världsmästarna (herr och dam).
Andra lägret går under en månads tid i USA samtidigt som fyra stora tävlingar hålls
(Paddlefest (BV Pro-AM Rodeo), Lyons Outdoor Games, Teva Monutain Games, FIBArk). I
dessa tävlingar deltar hela den nordamerikanska eliten och delar av den europeiska eliten.
Målet med dessa fyra tävlingar är att både Max Karlsson och Maria Lindgren ska ta medalj.
Tredje lägret tar plats i på hemmaplan i Sverige och Björbo.
Fjärde lägret hålls i samband med VM i USA. Svenska landslaget är på plats tre veckor innan
VM tillsammans med coachen Tommy Yon, som Max tidigare haft som tränare.
Femte lägret blir även det i England tillsammans med Claire O’Hara inför EM 2014. Lägret
hålls i oktober.
I november hålls sista lägret och tävlingen för året. Svenska landslaget ska delta i tävlingen
Hurley Classic som är Englands största internationella freestyletävling. Även här kommer
laget coachas av Claire O’Hara.
Uttagningsprinciper
Uttagningarna till landslaget kommer enbart byggas på tidigare resultat och ambition.
Nedskrivet av Robin Hammaräng

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.
Percy Westberg, C-E-kanot Stockholm.
Vakant 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.
2013 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.
2013 kommer internationellt deltagande på EM i Scotland
och Loch Lommond. Ev. deltagande i någon tysk regatta
under året. Inbjudan från tyska kanotseglarförbundet till
Tyska mästerskapen.
TK inventerar mätmannabeståndet.
KJ tillförordnad redaktör för ”kanotseglaren”.
Vi söker en Web redaktör. Det är alla aktivas ansvar att
bidra 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 IC-klassen
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.
Utveckla ”Ny regel IC”.

Planerade aktiviteter under kommande år
Arrangera ett nationellt träningsläger för juniorer och
aktiva kappseglare varje år. IC och B-kanot seglare
tillsammans.
Nästa VM i USA 2014. VM i Sverige 2017.
Test med en C-senior på GKF som ungdomsbåt pågår.

Testa på SM 2013 för att finna rätt form.
Eskadrar annonseras ut i programmet och i Kanotseglaren.
Pågår.

Planerade aktiviteter under kommande år
Sponsorjakt, Teknisk utveckling.
Fortsätta att fördjupa samarbetet med Tyska kanotseglare.
Skapa en arbetsgrupp.

Övriga planerade aktivitet för kommittén:
1. Deltagande på båtmässor samordnas med förbundet.
Preliminärt program 2013
• Nationellt tränings läger
• SM
• Internationella regattan
• DM
• Eskader, raid
• German open Mardorf
• Europacup

Göteborg
Göteborg
Göteborg
Kad, Gtb, Sth
Kad, Gtb, Sth
Steinhuder meer
Scotland

xx juni
8-11 augusti
15-16 juni
olika datum
olika datum
20-26 juli
29 juli till 2 augusti

Nedskrivet av: Kalle Jonasson

Stand Up Paddle kommittén
Ansvarig: Johan Möller
SUP-Kommitténs medlemmar
Johan Möller, Ordförande samt Utvecklingsansvarig Ungdom
Magnus Lindstedt, Utvecklingsansvarig Elit
Daniel Persson, Sekreterare samt Pressansvarig
Robin Rundqvist, Tävlings- och resultatansvarig
Maja Söderling, Stadge- och reglementsansvarig
Rosi Karlsson, Ekonomiansvarig
Jacob Westman, IT-ansvarig (nytillträdd fr.o.m. 2013)
Jojje Jonasson, Media- och eventansvarig (nytillträdd fr.o.m. 2013)
Henrik Fahlén, Sponsor- och media ansvarig samt representant för Swedish Surf Association
(SSA)
Arbetsordning
Stand Up Paddle (SUP)-Kommittén har under hela 2012 haft månatliga telefonkonferenser
vilket även kommer att fortgå under 2013. Personliga möten hölls även under början av året
och i samband med samtliga nationella tävlingar, vilket även är planlagt för i år. Mellan
mötena har medlemmarna arbetat enskilt och kommer fortsatt att göra så. De större
aktiviteterna kommer att drivas i projektform med en projektansvarig. Nuvarande medlemmar
kommer under februari att bestämma ansvarsområden och därefter kommer nya medlemmar
att rekryteras till de poster som saknar bemanning.
Mål 1-2 år:
Beskrivning av målen
6. Exponering
Huvudmål för 2013
Dubblera antalet tillfällen från
föregående år då SUP
uppmärksammats i media.
Antal deltagare: Samtliga
7. Tävlingar
Mål för 2013
Dubblera deltagarantalet i SM och
Svenska Cupen från föregående år.
Antal deltagare: Samtliga

8. Finansiering
Mål för 2013
Dubblera sponsorintäkterna från
föregående år.
3. Finansiering forts.

Planerade aktiviteter under kommande år
• Bygga nya mediakontakter.
• Kontakta alla större städer för att undersöka
möjligheterna att anordna SUP-event i samband
med festivaler o dyl.
• Hålla hemsida och media uppdaterade med resultat
och SUP-relaterade nyheter.
• Synas i så många sammanhang som möjligt, allt
från skolaktiviteter till företagsevent.
• Genomföra minst 4 st. deltävlingar + final i
Svenska Cupen
• Undersöka möjligheterna att anordna ett separat
SM i samband med SM-veckan i Halmstad.
• Etablera SUP-klass vid SM i kanotmaraton.
• Införa kortare och rak sprint (100 – 200 m) som
officiell SM distans.
• Bistå arrangörer med stöd i anordnandet av SUPtävlingar.
• Söka huvudsponsor till Svenska Cupen
• Söka sponsorer för:
- Priser till Svenska Cupen.
- Landslags- och kommittékläder.

Antal deltagare: Samtliga
9. Samverkan
Mål för 2013
Dubblera antalet medlemmar i
SUP-klubbarna i förhållande till
föregående år.
Antal deltagare: Samtliga

•
•
•
•
•

Delta med SUP vid olika tävlingar, utbildningar,
läger och arrangemang inom både Kanotförbundet,
SSA och andra idrotter.
Kontakta samtliga kanotklubbar och uthyrare om
möjligheten att anordna SUP-tävlingar och Provapå i samband med deras övriga verksamhet.
Erbjuda samtliga SUP leverantörer att anordna
Prova-på aktiviteter vid samtliga tävlingar där SUP
ingår.
Verka för att synas i så många sammanhang som
möjligt, allt från skolaktiviteter till företagsevent.
Presentation av SUP för förbundet och vid nästa
årsmöte eller tränarkonvent.

Övriga planerade aktivitet för kommittén:
4. Gemensam träff under våren för att stifta bekantskap med de nya kommittémedlemmarna.
5. Kommittéfest i anslutning till finalen i Svenska Cupen och SUP Wave Classic.
6. Samla hela kommittén vid SKFs nästa tränarkonvent för utvärdering av 2013 års arbete
samt kick-off inför 2014.

Nedskrivet av: Magnus Lindstedt

Stand Up Paddling H+D seniorerlandslag Sprint + Distans
Ansvarig kapten: Magnus Lindstedt och Henrik Fahlén
Mål 2013
- Huvudmålet för 2013 är att öka kapaciteten på samtliga aktiva som har för avsikt att
tävla i SUP-racing SM samt att SUP ska bli aktuellt för elitstöd.
Målet innebär bl.a. fortsatt analysering och utveckling av paddeltekniken, där vi har
för avsikt att införskaffa 1 st GPS (Minimax B4) samt SUP-ergometer för
analysarbetet. Fortsatt samarbete med kanotsprint är därigenom en förutsättning.
- Påbörja en omvärldsanalys där data inhämtas i samband med deltagande i VM och
internationella tävlingar.
- Färdigställa testbatteri för kapacitetsprofil och uttagningar.
- Färdigställa kravanalys och kapacitetsprofil.
- Sätta strukturen för talang- och elitplanen.
- Genomföra två träningsläger för alla som har intresse av SUP-racing.
- Genomföra två landslagsläger.
- Flertalet aktiva som deltar i nedanstående internationella tävlingar.
- Nå finalplats eller Topp 25 placering vid någon av nedanstående internationella
tävlingarna
- Införa 100 m sprint som egen disciplin i SM och Svenska Cupen
Långsiktiga mål
- Sammanställa en väl utarbetad talang- och elitplan.
- Framstående placeringar av ett flertal aktiva från samtliga klasser vid både
världsmästerskap och större internationella tävlingar.
Planerade aktiviteter samt betydande tävlingar 2013
Januari
• Uppsamlingsläger med fystester för de som tagits ut till VM, Bosön
• Delta med samtliga junior- och seniortränare vid tränakonventet på Bosön 18-20/1
Februari
• Delta med tre aktiva i Sprint + Distans under VM i Peru 24/2-2/3 2013
Mars
• Stand Up World Series #1, Patagonien (Chile)
April
• Battle of the Paddle, Rio de Janeiro (Brasilien)
• Stand Up World Series #2, Ubatuba (Brasilien)
Maj
•
•

Träningsläger för landslag och tävlingsintresserade, Varberg
SUP Race Cup, St Maxime (Frankrike)

Juni
•

Start Svenska Cupen, Deltävling #1, Falun

•
•
•
•
•

Lost Mills International, Brombachsee (Tyskland)
Stand Up World Series #3, Oleron (Frankrike)
Stand Up World Series #4, Hamburg (Tyskland)
Namur International SUP Race, Namur (Belgien)
Svenska Cupen, Deltävling #2, Sollentuna

•
•
•
•
•
•
•

(SM Sprint + Distans, SM-veckan Halmstad)
Svenska Cupen, Deltävling #3, Varberg
Stand Up World Series #5, Maui (Hawaii)
Triple Crown Race #1, (Hawaii)
Triple Crown Race #2, (Hawaii)
Triple Crown Race #3, (Hawaii)
M2O (Hawaii)

Juli

Augusti
• Svenska Cupen, Deltävling #3 Deltävling #4, Västerås
• SM Maraton, Bengtsfors
• DKM+, Bengtsfors
• Stand Up World Series #6, Chicago (USA)
September
• Svenska Cupen Final. Varberg
• Stand Up World Series #7, (Kina)
• Stand Up World Series #8, Kalifornien (USA)
• SUP 11 City Tour, (Holland)
• Battle of the Paddle, Kalifornien (USA)
Oktober
• Stand Up World Series, Finaler, Oahu (Hawaii)
November
• Landslagsläger med uttagning till VM 2014, plats ej fastställd
December
• SUP Paris Crossing, Paris (Frankrike)
Uttagningskriterier
Uttagningarna till landslagen för 2014 kommer att baseras på individuell placering i VM, SM,
Svenska Cupen samt på resultat från ovanstående internationella tävlingar. Placeringar bland
de främsta 25 % av antalet deltagare vid någon av ovanstående internationella tävlingar
kommer att värderas högre än pallplacering från både SM och Svenska Cupen.
Vilka från landslagen som sedan kommer att erhålla plats till VM 2014 baseras på tester som
kommer att genomföras under landslagslägret i november.
Nedskrivet av: Magnus Lindstedt

Utbildningskommittén
Ansvarig:
Beskrivning av genomförandet av kommitténs arbete:
Utbildningskommitténs vision är att vi ska en väl fungerande utbildningsmodell, där alla
grenar är representerade. Arbetet i kommittén ska vara av karaktären där mycket av det
konkreta arbetet sker i projektgrupper. Personer som ingår i projektgrupperna kan antingen
vara arvoderade eller ideella och arbetet sker i samråd med de grenansvariga inom varje
disciplin.
Utbildningskommittén planerar att träffas på telefonmöten med ca åtta veckors mellanrum och
träffas fysiskt ett par gånger under 2013. Träffarna planeras med utgångspunkt från vår
beslutslogg.
De personer som utför uppdrag rapporterar tillbaka till utbildningskommittén. Ansvariga för
att godkänna materialet är för de tekniska delarna de olika grenarnas kommittéer och i övriga
frågor utbildningskommittén.
Mål 1-2 år, 2013-2014:
Beskrivning av målen
Tränarutbildningar som förnyats ska
genomföras regelbundet.
Föreningarna ska ha möjlighet att välja på
redan förutbestämda dagar utifrån
resursteamets möjligheter.

Planerade aktiviteter under kommande år
Planera för och genomföra utbildningar. Helger
för utbildning har avsatts så att de inte kolliderar
med tävlingarna.
Kurser i Levande kanot ska genomföras i hela
landet och vi fortsätter driva Lekande kanot.
Även Vinnande kanot-konceptet ska
implementeras och i september 2013 körs
pilotutbildningen, där Bengt Bengtsson står som
huvudansvarig för genomförandet från SKF.

Materialet Lärande kanot helt klart 2013
och Ledande kanot tas fram 2014.

Arbetet fortsätter i projektgrupper.

Resursteamet - projektet är integrerat i
ordinarie verksamhet inom slätvatten och
slalom, byggs ut till fler grenar.

Utbildning av teknikcoacher genomförs i fler
grenar. Vi har utbildat utbildarutbildade i den
kanotspecifika ledarutbildningen.

Utöka resursteamet för att klara behovet av
fler utbildningar (kolla av personella och
materiella resurser)

Under 2014 är det realistiskt att vi ska köra en
utbildarutbildning till för ffa Lekande och
Levande kanotutbildare. Då inom alla grenar,
men först och främst inom slätvatten, slalom,
freestyle, polo och ev drakbåt.

Idrottslyftet ger resurs till utbildning och
den används fullt ut i föreningarna främst
för ledar/tränarutbildning.

Information sprids till föreningar och utbildningar
anordnas.

Folder motsvarande den äldre versionen
”Välkommen till kanotidrotten” finns klar
för alla grenar.

Utbildningsgruppen slutför arbetet, materialet
finns och görs klart under 2013.

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.

20 % av våra föreningar använder SISU
idrottsutbildarnas material för
föreningskunskap och etikfrågor.

Vi informerar våra föreningar i alla lämpliga
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.
naturligt utvecklingscentrum för
Årligen erbjuda högstadieelever som satsar på
gymnasieungdomar och deras tränare.
kanot att besöka KG.
KG tränarna, grenkommittéerna, kraftcentrena
och förbundskaptenerna ska regelbundet ha
kontakt.
Lekande och levande kanotutbildningar på
KG.

Möjliggöra för KG-elever att gå utbildningen
under sin gymnasietid.

Europeiska Paddel Passet Blå nivå är
översatta och utbildningar ska startas i
några grenar 2013. Examinatorer finns i
hela landet och inom de största grenarna.
Examinationshandledning med kompletta
instruktioner för examinatorerna ska tas
fram.

Utbildningar blå nivå genomförs våren 2012.
Examinatorsutbildningar på bred front erbjuds
under hösten.
Informationen om Paddelpasset fortsätter.
Registreringssystem tillämpas så att vi klarar
administrationen.

Marknadsföring till föreningar,
kanotuthyrare och externa intressenter både
ideella och kommersiella gör att ”alla”
känner till nivå 1-3 gul, grön och blå.

Marknadsansvarig stöttar med information till
föreningar, kanotuthyrare, skolor, andra
organisationer och kommersiella intressenter i
mån av tillräckligt antal examinatorsutbildare.

Röd nivå är översatt 2013 och
examinationshandledning med kompletta
instruktioner för examinatorerna tas fram.
Utbildningar startas i några grenar.

Avtal med externa intressenter påbörjas.
Samarbetspartners söks aktivt.
Pilotutbildningar röd nivå genomförs 2013.
Examinatorsutbildningar erbjuds under 2014.
Marknadsansvarig stöttar med information till
föreningar, kanotuthyrare och externa intressenter

För röd nivå har vi ett utbyggt system i
några grenar 2014.

i takt med att examinatorsutbildare finns att tillgå.

Svart nivå är översatta och utbildningar ska
fortsätta i samarbete med EPP-gruppen i
några grenar 2013.
Examinationshandledning med kompletta
instruktioner för examinatorerna finns
2014.

Pilotutbildningar svart nivå genomförs våren och
examinatorsutbildningar 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 början
på 2013.

Uppsättning av modul av utbildningsansvarig.
Marknadsföring och information till föreningar
och distrikt genom kansli. Ska börja användas
under 2013.

SKF:s kanotskolekoncept ska utvecklas
under 2013.

Samla erfarenheter, från andra länders
kanotskola, andra idrotters upplägg av
nybörjarverksamhet och våra egna erfarenheter,
och sammanställa det till SKF: s
kanotskolekoncept. Föreningskonsulent kommer
under 2013 att utveckla ett kanotskolekoncept för
SKF som är grenövergripande samt där vår
utbildningsstege och Paddelpasset ligger som en
röd tråd.

En väl fungerande hemsida angående
utbildningar.

SKF:s Resursteam ska kunna logga in och hämta
uppdaterade dokument.

Mål 3-4 år 2015-2016:
Beskrivning av målen
Utbildningen och materialet ”Lärande
Kanot” finns klart för alla grenar under
2015.

Planerade aktiviteter under kommande år

Materialet ”Ledande Kanot” finns klart för
alla grenar under 2015.
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.

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.

De bör ha utbildning motsvarande
GIH/IH/ETU, om inte påbörja en sådan
utbildning under uppdragstiden.

Ge kaptenerna möjlighet att delta i fortbildning
genom att avsätta medel i budget, samt informera
om vilka utbildningar som finns.

Paddelpasset är ett allmänt känt begrepp i
Sverige.
Svart nivå, examinatorer finns i flera grenar
2016.
För röd nivå har vi ett utbyggt system
2016.

Marknadsföring med information till föreningar,
Kanotuthyrare och externa intressenter sker.
Utbildning av tillräckligt antal
examinatorsutbildare genomförs.

Nedskrivet av Birgitta Nilsson, Anne-Marie Karlsson, Anna Karlsson och Anders Danielsson

