Svenska Kanotförbundets
verksamhetsplan 2014

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 positiv fritid.

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

Styrelsen
Ordförande: Nils Johansson
Vision:
Från vår handlingsplan SKF ska tillvarata och utveckla kanotidrottens unika möjligheter till
tävling, motion, rekreation, naturupplevelser och gemenskap. SKF ska dessutom verka för att
alla, oavsett ålder, kön, bakgrund och förutsättningar erbjuds ett idrottsalternativ med
tillräcklig bredd för att ge utövarna ett livsintresse. Alla och envar ska inom SKF:s ram
kunna utvecklas på sin nivå inom de verksamhetsgrenar som passar dem. Kanotverksamheten
ligger i fokus. Vägen till framgång börjar med en inre glöd. Låt den brinna! ”Alla ska med”
genom åren. Glädje, ständig utveckling, respekt, tillit och medkänsla ska prägla allt vi gör.
Beskrivning av genomförandet av styrelsens arbete:
Styrelsen planerar ca 10 fysiska möten och ungefär lika många telefonmöten. Styrelsen utser
kontaktpersoner med samtliga aktiviteter och ansvarsroller inom SKF. Kontaktpersoner
rapporterar till styrelsen. Elitverksamheten rapporteras via Sportchefen till styrelsen.
Mål 1-2 år:
1. Uppföljning av ekonomisk status inför
hösten och en tidig omfördelning på
styrelsens initiativ i samarbete med
kommittéer.
2. Kontraktera sponsorer
3. Upprätthålla det nordiska samarbetet

Kassören har ansvaret för att sköta ekonomin
och att ge förslag på hantering av ekonomiska
förbättringar.

Styrelsen har ansvaret.
Bjuda in till Nordiskt möte, GS ansvarig.
Hålla dialogen igång även på den praktiska
nivån vid tävlingar/läger, ansvariga är
respektive gren.
4. Verksamhetsbidrag från Friluftsrådet Utredning om kriterierna i Svenskt Friluftsliv
för att kunna förstärka kansliet.
startar 2014. GS har ansvaret.
5. Etablera ”Lärande kanot”.
Utvecklare (se också utbildningskommittén)
6. Sjösätta ”Ledande kanot”.
Utvecklare (se också utbildningskommittén).
7. 110 anslutna kanotuthyrare.
Genom kontakt med uthyrare som ännu inte
är anslutna och fortsätta utveckla
samarbetsnyttan i organisationen.
Paddelpassansvarig.
8. Öka antalet klubbar med 2 samt öka Det finns kanotuthyrare som är intresserade
antalet klubbar med flera discipliner av att starta klubbverksamhet som ska stöttas.
och med verksamhet som kan emot
Vi ska ta kontakt med klubbar som har
kanotister med funktionshinder.
verksamhet och varit med i SKF. Utvecklaren
är ansvarig.
9. Sätta upp en ny hemsida för förbundet Använda RF: s verktyg men strukturera och
i RF: s miljö Förbundet On Line samt designa för SKF: s behov. Den ska vara klar
uppdatera kanotguiden.
inför säsongen. Styrelsen ansvarar för
helheten och kommittéerna för grenspecifika
delarna.
10. LOK stöd, SISU, medlemsantal i Idrott Fortsätt informera klubbarna om vikten av att
On Line.
söka LOK-stöd, SISU studietimmar och lägga
in alla medlemmar i Idrott On Line.

Mål 3-4 år:
Beskrivning av målen
1. Vi ska ha regattabanor med
internationell kvalité.

Planerade aktiviteter under kommande år
Fortsatt dialog med klubbar och kommuner
med sprintbanorna för att bidra till en positiv
utveckling.
Fortsätter utvidga samarbete med närliggande
länder. Stimulera klubbar att se möjligheter.

2. Vi ska kunna genomföra
internationella tävlingar i Sprint,
Maraton, Slalom, Kanotpolo och
Freestyle.
3. Fungerande distrikt/regionverksamhet. Föra dialog med distrikt/region.
Skapa förutsättningar genom
besättningsregattor i sprint. Att skapa nätverk
genom att möjliggöra regionstävlingar. Att
skapa möjlighet att söka idrottslyft för
regionssamverkan.
4. Skapa ett fungerande register för
Utreda hur och vem som ska ansvara och hur
samtliga utmärkelser, vandringspriser knytningen ska var till hemsidan.
etc. på internet, som förbundet
ansvarar för.
5. Ordna en fungerande resultatdatabas Utse någon drivande att hitta långsiktig
på nätet där samtliga resultat från
lösning. ERT har senare tids sprintresultat.
sanktionerade tävlingar lagras.
I vårt arbete ska vi också löpande ge möjligheter till jämställt och jämlikt arbete.

Nedskrivet av Anders Danielsson

Slätvattenkommittén, bredd
Ansvarig: Magnus Mattsson Mårn
Beskrivning av genomförandet av kommitténs arbete:
Månatliga telefonmöten. Korta träffar på tävlingar. Fysisk träff på tävlingsarrangörsträffen
och på hösten för programläggning. Delegerade ansvar däremellan.
Mål 5-8 år:
Beskrivning av målen
1. Förslag vision: En mycket större
och mer synlig slätvattenssport

Mål 3-4 år:
Beskrivning av målen
1. Fler klubbar med ungdomsverksamhet och gärna fler
ungdomar i varje klubb.
2. Fler tränare
3. Ännu bättre tränare och kanotister.
4. Tävlingsutbud som stimulerar och
motsvarar behov.
5. Kanot i media.

Mål 1-2 år:
Beskrivning av målen
1. Tävling: Mer samordning mellan
regionalt och nationellt tävlande.
Samordning mellan nationellt och
internationellt tävlande.
2. Mer samordning tävling/träning/
utbildning.
3. Bättre tävlingsanläggningar
4. Ännu bättre arrangörer.
5. Tävling och IT: lättare, snabbare
och säkrare anmälningar.
6. SKF:s hemsida: Bättre för
slätvatten.
7. Bättre mediabevakning.

Planerade aktiviteter under kommande år
Samverkan från förbund till klubbar och från bredd till elit
med gemensam målsättning för att nå målet.

Planerade aktiviteter under kommande år
Förtydligande av ansvar för detta.
Stimulera klubbar. Ställa krav?
Implementering av förbundets kanotskolekoncept.
Hur gör andra (DK, NO)?
Regionala tränarnätverk, fr.a. där kraftcenter inte finns.
Fortsätta med tränarkonventen. Breddperspektivet viktigt.
Program för många steg i tävlingskarriären.
Samordning hela vägen.
SVT:s ”SM-vecka”, går det att vara med på ett bra sätt utan
för stora negativa konsekvenser? Ska utredas.

Planerade aktiviteter under kommande år
Kartläggning av den regionala tävlingsverksamheten.
Dialog. Kan vi knyta ihop det regionala och nationella?
Konkreta tankar finns redan.
Sprint-SM efter senior-VM sprint.
Slätvattenskalender väl uppdaterad på hemsidan.
En tävling i Katrineholm direkt före NM-lägren.
Nya Rocksjön klart troligen till 2015. Förbättringar vid
Hjälmsjön tar tid.
Fortsatta utbildningar på tävlingsarrangörsträffen.
Kommittén tar ansvar för registervård i ERT. Intresse för
arbete med utvecklingsbehov efterfrågas.
Hemsidan ska förnyas.
Tillfälle att göra den till bättre dialogverktyg.
”Juniorkanot” flyttas till hemsidan?
Extra focus på 2-3 arrangemang under 2014 för optimalt
genomslag i media.

Övriga planerade aktivitet för kommittén:
1. Tävlingsarrangörsträff 1-2 februari.
2. Breddläger, Flatwater Summer Camp, i Bengtsfors 4-8 aug.
3. Föreläsning i samband med SM.
4. Maratonläger inte möjligt i samband med maraton-SM. Behov/möjlighet vid annan
tidpunkt utreds.
5. Ungdomslandslaget lämnar egen plan.

Nedskrivet av Magnus Mattsson Mårn

Senior Sprint (Senior och U23)
Ansvarig kapten: Martin Hunter
Mål









Att få fler aktiva att följa ett high performance träningsprogram med professionell
planering och uppföljning, både på träningen och på internationella tävlingar. Race
analyser kommer att vara en viktig del av detta. Jobbar närmare de aktiva angående
uppföljning. En del av detta kommer att vara att dem nominerad aktiva ska redovisar
deras träning kontinuerligt.
Jobbar med den individuell målsättning för de aktiva.
Att initiera sportscience program baserat på kontinuerlig utveckling över 7 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 ”continuos improvement” av
både den aktiva, tränare och systemet/ staff runt den aktive.
Årets mål: att fortsätta med ett fungerande lag som har kapacitet att tävla på alla OS
distanser på VM och EM, 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 Afinal. VM 2019 kvalificera på alla Olympisk distanser. OS 2020 ha tävlande i alla
distanser på OS, med sikt på medaljerna.

Planerade aktiviteter
 Läger i Florida: antal platser är begränsad, målet för träningslägret är att fortsätta med
hård träning och jobba vidare med besättningar.
 Tävlingar 2014: Alla världscuptävlingar, EM och VM. För U23 är det EM och VM.
 Uttagningstävling: Uttagning till Florida baseras på resultat 2013. Uttagning till
WC1och WC2 kommer utgår från den trupp som är inbjuden till Florida, WC3 är
uttagen från ovan samt första Sverigetävlingen. EM och VM lag är uttagna från de
aktiva som har tävlat i WC1, WC2 eller WC3.
 Testlopp vid eller utanför tävling kommer att utförs vid behov. Besättningslopp
kommer att vara en del av det vanligt svenska tävlingsprogrammet.
 Sportscience: eftersom det är ”continuos improvement” vi ska sträva efter, kommer
detta i första hand att planeras ordentligt, sen komma igång praktiskt. Fortsätta att
använda sprintanalysen och försöka förbättra den. Aktiva förväntas att vara delaktig i
sportscience programmet. Återkoppling till aktiva och tränare kommer att vara
kontinuerlig.
Uttagningsprinciper
 Se separat uttagningsdokument.
Nedskrivetav Martin Hunter

Landslaget Sprint U21

Ansvariga kaptener: Linda Härefelt och Anders Karlsson

VISION
En U21 hjälte är något som alla vill vara.
MÅL
Årets mål
Att utmana andra Nordiska nationer om att bli bästa nation i Nordiska Mästerskapen samt att
ge förutsättningar för varje individ och besättning i det svenska laget att kunna utmana om
topplaceringar. Genom bra förberedelser och gruppdynamik skapas möjligheter att spränga
gränser.
Långsiktigt mål (2-4 år framåt)
Det långsiktiga målet är att etablera en stabil, bred och långsiktig verksamhet som fångar upp
nyblivna svenska seniorer och introducerar dessa till senioråldern. Verksamheten ska fungera
som en övergång mellan junior- och seniorålder och bör syfta till att behålla så många
seniorer som möjligt. Genom att fånga upp åldersgruppen U21 och erbjuda en meningsfull
verksamhet för de aktiva bygger vi på lång sikt en bred grund för seniorverksamheten i
H/D22.

PLANERADE AKTIVITETER
Samträningsläger tjejer
Datum
Plats
Antal ledare
Antal aktiva
Transportsätt
23-25 maj
Nyköping
2
Ca 16 st.
Eget
Egen kostnad.
Ett tjejläger med betoning på besättningspaddling för att förstärka
färdigheten i besättningspaddling och inspirera våra svenska seniordamer.
Här kommer även kunskapsförmedling om vad som är bra träning för
damer att inkluderas.
NM läger
Datum
21-25 juli
Egen kostnad.

NM Norge
Datum
2-3 augusti

Plats
Antal ledare
Antal aktiva
Transportsätt
Nyköping
2
Ca 10-15 st.
Eget
Samträningsläger inför NM Norge. Fokus på besättning,
gruppsammanhållning och toppning mot NM. För uttagna till NM som
deltar i U23 kommer en individuell lösning att erbjudas.

Plats
Norge

Antal ledare
2

Antal aktiva
Ca 17 st.

Transportsätt
Bil/Buss

Uttagningsprinciper
För att ta en plats i U21 landslaget 2014 krävs att den aktive deltar på de tävlingar som är
uttagningsgrundande. Det är de individuella prestationerna som i första hand används som
underlag för uttagningarna. Hänsyn kan tas till eventuella testlopp i besättning på tävlingar.
Eftersom man som U21 ingår och tävlar i H/D22, och därmed kan aspirera på flera landslag,
är det av vikt för uttagning till U21 NM att man gör sitt bästa i varje lopp för att kaptenerna
ska kunna göra en vettig bedömning. Om en aktiv som har ambitioner att ta en plats i U21
landslaget får eventuella svårigheter eller förhinder att delta på någon uttagningstävling ska
detta meddelas till någon av landslagskaptenerna. Målet med U21-verksamheten är att det
svenska landslaget ska kunna prestera bra på varje konstellation och distans på NMprogrammet och därför kommer ett lag anpassat efter detta tas ut.
Observationstävlingar
Datum
Plats
10-11 maj
Nyköping

Kommentar
Första observationstävling som grundande för
uttagning till NM Norge.

Datum
6-8 juni

Plats
Nyköping

Kommentar
Andra observationstävling som grundande för
uttagning till NM Norge.

Datum
28-29 juni

Plats
Tolvenregattan
Hofors

Kommentar
Sista observationstävling som grundande för uttagning
till NM Norge. Laguttagning sker efter tävlingen i
Hofors genom dialog med de uttagna i U23 och
uttagningskommittén.

Nedskrivet av Linda Härefelt och Anders Karlsson

Juniorlandslaget sprint

Ansvarig kapten: Peter Ask
Sportchef: Anna Carpenter

Mål
Långsiktigt mål: (2-4 år framåt)
Konkurrenskraftiga besättningar på både dam- och herrsida sett ur ett internationellt
perspektiv. Öka den individuella kapaciteten hos våra atleter under juniortiden.
Årets mål:
Öka förutsättningarna för de aktiva att bli bättre inom besättningspaddling genom mer tid för
samträning.
Hjälpa och sporra aktiva att hitta sin inre drivkraft och motivation för att orka göra det jobb
som krävs för att lyckas som lag i såväl K-2 som K-4.
Planerade aktiviteter
Läger
Datum
Plats
Del av v.24el.25 JEM läger

Antal ledare
2

Del av v.27el.28

JVM läger

2

Del av v.30el.31

NM läger

2-3

Tävlingar
Datum

Plats

26-29/6
+ resa

17-20/7
+ resa

2-3/8
+ resa

JUNIOR &U23
CANOE SPRINT
EUROPEAN
CHAMPIONSHIPS
MANTES-EN-YVELINES,
FRA
JUNIOR AND U23
CANOE SPRINT
WORLD
CHAMPIONSHIPS
SZEGED, HUN
Nordiska Mästerskapen
sprint UNG./JUN./U21
Norge

Antal aktiva
Kartläggning av
antal aktiva
pågår.
Kartläggning av
antal aktiva
pågår.
10+10

Transportsätt
Bil

Antal
ledare
3+1

Antal aktiva

Transportsätt

Kartläggning av
antal aktiva
pågår.

Flyg/Bil

3 +1

Kartläggning av
antal aktiva
pågår.

Flyg/Bil

6 +1

10+10

Buss/Bil

Bil

Bil

Uttagningsprinciper
Datum
10-11/5

Plats
Regatta
Nyköping

6-8/6

Regatta
Nyköping

28-29/6

SUC/JUC 3,
Regatta Hofors

26-29/6

JUNIOR &U23
CANOE SPRINT
EUROPEAN
CHAMPIONSHIPS
MANTES-ENYVELINES, FRA

10-15/8

Svenska
Mästerskapen
Sprint Jönköping
Höstregattan
Jönköping

20-21/9

Kommentar
K-1 alla distanser är av intresse inkl. utpekade
besättningslopp.
Uttagning till JEM, JVM samt NM
K-1 alla distanser är av intresse inkl. utpekade
besättningslopp.
Uttagning till JEM, JVM samt NM
K-1 alla distanser är av intresse.
Uttagning till NM samt JVM
Uttagningsgrundande för JVM.

Vägvisande inför säsongen 2015, 96-97ór kör
tillsammans i klassen H/D18.
98órna är kvar i klassen H/D16 under mästerskapet.
Vägvisande inför säsongen 2015, 97-98ór tävlar
tillsammans i klassen H/D18.
96órna går upp i senior klassen.

Tankar från juniorkaptenen om kommande säsong:
Under våren är min ambition att öka samarbetet med Kanotgymnasiet, SKFs utvecklare,
förbundskaptener för sprint och maraton, kraftcentertränare samt klubbtränarna runt om i
landet. Detta för att skapa en bra kommunikation kring och om de aktiva. Då tillfälle ges till
samträning i besättning i t.ex. Alcudia, Nyköping, Polen etc. så har vi ledare, en dialog om
vilka som kan vara intressanta att sätta samman i besättningar (K-2 samt K-4) sett ur ett
landslags- och utvecklingsperspektiv.
Detta är en väg att gå för att möjliggöra mer tid till samträning i besättning för både H/D18.
Det är dock viktigt att komma ihåg att det finns alltid två sidor på ett mynt. När
besättningar/aktiva ges mera tid för samträning, en tidigare uttagning av besättningar/aktiva så
ökar förutsättningen att hitta varandra bättre gällande tajming, rytm och känsla även i
tävlingsfart. Ingen aktiv är dock garanterad en plats i juniorlandslaget trots en ev. tidigare
uttagning till besättningsträning.
Aktiva som presterar bra på uttagningstävlingar men som inte varit uttagna i
”besättningsgruppen”, har fortfarande möjlighet att ta plats i laget.
Uttagning till internationella landslagsaktiviteter ställs i relation till individens/besättningens
prestationsnivå i såväl K-1, K-2 samt K-4. Detta är sett ur flera perspektiv; nationellt, nordiskt
samt internationellt.
Logistik och planering kring olika läger och tävlingar kommer mera löpande att läggas ut på
sociala medier samt www.kanot.com > sprint/maraton > nyheter > landslaget.
När det är dags för den definitiva uttagningen till årets internationella mästerskap (3) så görs
denna av ett team bestående av Peter Ask, Anna Carpenter samt Martin Hunter.
Nedskrivet av Peter Ask

Ungdomslandslaget sprint U16
Ansvariga kaptener: Hanna Plato och Torbjörn Sandström
Vision
Att skapa en bättre och mer kunnig ungdomsgrupp i kanotsverige. En ungdomsgrupp som får
med sig kunskaper om träning, kost och hälsa som lägger en bra grund för fortsatt idrottande
och ett första steg i en eventuell elitsatsning.
Som verksamhet har ungdomslandslaget som vision att inom 2 år ha ett bättre och mer
kontinuerligt samarbete och öppen kommunikation med klubbar, breddkommittén och
Sveriges kraftcenter. Ett samarbete som kommer att innebära att allt som sker på
ungdomsnivå sker harmoniskt och i samråd mellan dessa parter där ungdomslandslaget är
spjutspetsen för svenska kanotungdomar.
Årets mål
Att stimulera och utveckla unga kanotister i hela Sverige, på bredd- samt elitnivå. Detta görs
genom att anordna öppna besättningsläger för 15-16:åringar, samt att ta ut ett landslag som
representerar Sverige på Nordiska Mästerskapen.

Målet med NM
Att alla uttagna ska få chans att köra minst 3 lopp. Detta i syfte att alla ska få med sig så
mycket tävlingserfarenhet som möjligt från ett internationellt mästerskap.
Till NM 2014 kommer vi att åka med en stark, glad och sammansvetsad landslagstrupp som
kommer att vara med och utmana de andra Nordiska nationerna om topplaceringar.

Långsiktigt mål
Att utveckla verksamheten till att bli ett trappsteg för unga kanotister vidare mot deras
karriärer inom kanotidrotten. Laget ska stimulera, inspirera, motivera och utbilda de
ungdomar som vill ta del av verksamheten. Detta sker främst via träningsläger och NMdeltagande samt om möjligt genom att anordna utbildningshelger.

Planerade aktiviteter
Vårläger - Bredd
Datum
Plats
Antal ledare
Antal aktiva
24-27 april
Djulö Camping 2
24
Katrineholm
Kostnad
Kommentar: Vårlägret är öppet för alla födda -98 -99
~1300 kr/person

Transportsätt
Eget

Samträningsläger 1
Datum
Plats
Antal ledare
Antal aktiva
Transportsätt
20-22 juni
Katrineholm alt. 2
20
Eget
Nyköping
Kostnad
Kommentar: Samträningsläger där ungdomar kommer att bjudas in för att
~1000-1300
testa olika besättningskonstellationer. Inbjudan kommer att baseras på
kr/person
resultat från tävlingarna 10-11 maj samt 6-8 juni.
Samträningsläger nr 2
Datum
Plats
Antal ledare
Antal aktiva
Transportsätt
11-13 juli
Katrineholm alt. 2
20
Eget
Nyköping
Kostnad
Kommentar: Samträningsläger med de som blivit uttagna till
~1000-1300
ungdomslandslaget. Syftet med lägret är att testa olika besättningar och
kr/person
efter lägrets slut ska följande vara fastställt: Besättningar och vilka
distanser som respektive person kör på NM i Norge.
NM –läger
Datum
20-26 juli
Kostnad:
? ~ 2500 kr

Plats
Antal ledare
Antal aktiva
Transportsätt
Djulö Camping 2
20
Eget
Katrineholm
Kommentar: Samling på kvällen den 20:e efter besättningsregattan i
Katrineholm. Fokus på samträning, taktiksnack, gruppsammanhållning

NM Norge
Datum
2-3 augusti

Plats
Norge

Antal ledare
2

Antal aktiva
20

Transportsätt
Bil, buss

Uttagningsprinciper
För att ta en plats i ungdomslandslaget 2014 krävs att den aktive deltar på de tre
uttagningsgrundande tävlingarna. Det är endast de individuella prestationerna som används
som underlag för uttagningarna. Den aktive bör ha placeringar kring topp 10 för att ha en
chans att ta en plats i ungdomslandslaget. Om en aktiv som har ambitioner att ta en plats i
ungdomslandslaget får eventuella svårigheter eller förhinder att delta på någon
uttagningstävling ska detta meddelas till någon av landslagskaptenerna. I mycket speciella fall
kan landslagskaptenerna använda andra tävlingar för att stödja/grunda uttagningarna för en
aktiv. Målet med uttagningarna är att ta ut ett lag som kan prestera bra i olika konstellationer
och på olika distanser under NM och därför kommer ett lag anpassat utifrån detta tas ut.

Ungdomslandslaget kommer att bestå av 20 aktiva, 10 tjejer och 10 killar.

Landslaget presenteras under v. 27 på kanot.com
Uttagningsgrundande tävlingar
Datum
10-11 maj

Plats
Nyköping

6-8 juni

Nyköping

28-29 juni

Hofors

Kommentar
Första uttagningsgrundande tävlingen för alla som
tävlar i klassen H/D16
Andra uttagningsgrundande tävlingen för alla som
tävlar i klassen H/D16.
Tredje uttagningsgrundande tävlingen för alla som
tävlar i H/D 16.
I Hofors kommer U-laget anordna besättningslopp i
D/H klassen i syfte att se hur olika besättningar
fungerar.

Nedskrivet av Hanna Plato och Torbjörn Sandström

Maraton
Ansvarig kapten: Erik Gustafsson

Mål
Målsättningen för maratonsäsongen 2014 är att fortsätta inspirera kanotister att utvecklas och
att jobba för att bygga ett starkt svenskt maratonlag inom en 4 års period.
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 kvalitén i träningen för att förbättra resultaten internationellt
Delta i internationella mästerskap och ICF Classic Marathon World Series
(motsvarande tex längdskidors långloppserie).
Öka deltagandet av elitkanotister vid svenska maratontävlingar.

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
17/5
Göta kanal,

Uttagning till landslagsaktiviteter

30-31/5

Rönne-å,

Uttagning till landslagsaktiviter

7-8/6

WC, Bohinj, Slovenien,

K1,

13-14/6

EM, Piestony, Slovakien

K1, K2

5-6/7

Maraton NM Silkeborg,

Uttagning då det är ett öppet NM

26-27/7
Alt 2-3/8

Trasona Spanien WC,
kommer att kombineras med
Crestuma (K1) och Riba del Sella (K1, K2)
ICF World Series

30-31/8

Maraton SM, Malmö

uttagning till VM

26-28/9

VM, Oklahoma, USA.

K1, K2

Uttagningsprinciper
Uttagningarna kommer att ske på både nationella och internationella tävlingar. Dessa
meddelas när tävlingsprogrammet är klart.
Målsättningen är att representera med fulla lag men med krav på prestationer.
Fullständiga uttagningskriterier kommer att presenteras när både det nationella och det
internationella tävlingsprogrammet är fastställt.
Nedskriven av Anna Carpenter

Kanotpolo breddkommittén
Ansvarig: Erik Malmborg
Vision: Kanotpolo ska vara en naturlig del av många kanotklubbar. Kanotpolo kan användas
som inkörsport för barn och ungdomar till andra kanotdiscipliner men man ska givetvis också
kunna elitsatsa på kanotpolo. Kanotpolo kan också var en disciplin som glada motionärer och
f.d. elitkanotister deltar i för motion och samhörighet. Utomlands används kanotpolo även
som komplement till andra discipliner för att utveckla balans och explosivitet.
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 2014 av 8 personer, möten kommer ske via skype.
Ett klubbmöte planeras för att bjuda in 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 Kommittén ska hålla en kontinuerlig dialog
poloträningar.
(fadderverksamhet) med de klubbar som
nyligen börjat träna Polo och de som vill börja.
Hjälpa tre klubbar igång med
ungdomsverksamhet.
2. Öka antalet tävlande klubbar från 10st
(2013) till minst 13 st.

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

3. Öka antalet tävlande damlag från 3 lag
(2013) till 4st.

Stötta damerna genom att hjälpa till att ordna
träningshelger.

4. Genomföra Allsvenskan med ökat antal
lag. (2013 deltog 6 svenska lag).

Allsvenskan ska genomföras under 3
turneringar. Turneringar som ska ingå i 2014 år
allsvenska ska utses.

5. Upprätta specifik kurs för
kanotpolotränare.

Ta fram och erbjud en pilotutbildning under
2014

6. 15 certifierade nivå 2 domare (12st 2013). Erbjuda årliga domarkurser. Resebidrag till
domare som väljer att ICF-certifiera sig.
6 ICF-certifierade domare (5st 2013).
Anordna träningar för våra domare.

7. Upprätthålla nordiskt samarbete.
Ha en uppdaterad nordisk kalender.

Samarbeta med övriga Norden vad gäller
turneringar (ex. NM), utbildningar med mera.

8. Att ett nordiskt mästerskap anordnas.

Det Nordiska mästerskapet är ännu inte
planerat.

Mål 3-4 år:
Beskrivning av målen

Planerade aktiviteter under kommande år

9. Ett utvecklat seriesystem med herr U-21
klass och två damdivisioner.

Se ovan.
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
klasserna Herr, Dam, U-21 Herr och U-21
Dam.

Arbeta med bredden så att underlag finns för
samtliga klasser.

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

Planerade aktiviteter under kommande år

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

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

15. Fem A-turneringar och 10 B-turneringar Stötta våra väletablerade klubbar att anordna
per år.
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

Kanotpololandslaget Herr
Ansvarig kapten/coach: Jimmy Mehlstrand
Mål
Det stora målet 2014 är VM i Frankrike 22-28 september. Det interna resultatmålet i truppen
är ett tufft mål. På senaste VM: et 2012 i Polen slutade laget på sjunde plats.
Spelarna har tuffa krav på sig själva och varandra för att vara toppade till denna tävling. En
mindre toppning kommer att göras till Europacuperna i juni.
Planerade aktiviteter
Läger
Datum
Plats
Under våren
Luleå och
Köping
26 april-3 maj
Alcudia
V30 el v31
Sverigelägret,
Luleå
v34 el. v35
Sverige
Tävlingar
Datum
31 maj-1 juni
14-15 juni
28-29 juni

Plats
ECA 1,
Frankrike
ECA 2, Holland
ECA 3,
Mechelen
Norra Europa
På väg till
Frankrike

Augusti
Förturnering
VM 20-21
september
22-28 september VM, Frankrike

Antal ledare
1

Antal aktiva
11

Transportsätt
Bil/Buss/Tåg

2
4

11-14

Flyg
På egen hand

1

8-11

Bil/Buss/Tåg/Flyg

Antal ledare
1

Antal aktiva
8

Transportsätt
Minibuss + flyg

1
1

8
8

Minibuss + flyg
Minibuss + flyg

1
1

8
8

Minibuss + flyg
Minibuss + flyg

1

8

Minibuss + flyg

Uttagningsprinciper
Det finns olika kriterier som kommer att användas
1) Position
2) Fysisk styrka och uthållighet
3) Teknisk kompetens
4) Mål och inställning
Nedskrivet av Eva Lindmark

Kanotpololandslaget Damer
Ansvarig kapten/utvecklare: Marcus Kristensen
Under 2013 skulle tjejerna bli motiverade till en ännu tuffare satsning och få en inblick i var
man står sig internationellt. 2014 kommer att bygga vidare på de erfarenheterna och det
långsiktiga målet HP16 (VM i Hyde Park 2016) är en viktig inspiration. Det som kommer att
vara fokus är att utveckla de fysiska delarna samt att spela mera dammatcher i Sverige.
Mål
Det långsiktiga målet är att utveckla en bredare topp där vi är fysiskt och spelmässigt redo att
spela VM 2016 i Hyde Park (HP16). Det innebär att vi måste kvala in på EM 2015.
Vi ska därför ha minst 10 tjejer som spelar internationellt 2014 och minst 10 tjejer som
utvecklar sig fysiskt och få det stöd man behöver på hemmaplanen av
landslagscoachen/utvecklaren.
På SM ska det vara minst 4 damlag.
Planerade aktiviteter
Läger
Datum
Plats
Antal ledare
Under våren
På hemmaplan
1
och det är Luleå,
Skellefteå,
Köping,
Kungälv,
Stockholm,
Linköping
I samband med
Där
1+2
poloallsvenskan poloallsvenskans
runt om i
deltävlingar
Sverige.
genomförs
Tävlingar
Datum
Juni
SM
Början av
oktober

Plats
Essen
Borås
St Omer,
Frankrike

Antal ledare
2
2
2

Antal aktiva
Transportsätt
Olika antal på
Flyg(Bil/Buss/Tåg)
respektive ställe

8

Bil/Buss/Tåg/flyg

Antal aktiva
8
10
10

Transportsätt
Minibuss + flyg
Med klubbarna
Flyg + minibuss

Uttagningsprinciper
Det kommer inte att spelas EM eller VM med detta lag 2014, i och med det kommer ingen
speciell uttagning att ske. Däremot kommer det att finnas krav på lägsta nivåer på respektive
läger. Dessutom kommer kval till EM för klubblag att genomföras på SM.
Nedskrivet av Eva Lindmark

Kanotpololandslaget U21 Herr
Ansvarig kapten: Johannes Markström
Under 2013 skulle killarna bli motiverade till en ännu tuffare satsning och få en inblick i var
man står sig internationellt. 2014 kommer att bygga vidare på de erfarenheterna och också
utveckla idrottspsykologin runt detta. Allt för att göra spelarna på sikt redo för
seniorlandslaget.

Mål
Långsiktigt mål (2-4 år framåt): Förbättra fysik och teknik på spelarna samt införa ett taktisk
tänk som underlättar överföring till seniorlandslaget.
Årets mål: Jobba med kommunikation och sammanhållning inom laget.

Planerade aktiviteter
Läger
Datum
Plats
17-19 jan
Luleå
?? - ?? maj
Linköping
7-x juli, i
Kungälv
samband med
SM i Borås.
Om möjligt, i
samband med
poloallsvenskan
runt om i
Sverige.
Tävlingar
Datum
7-9 juni
Slutet på
juli/början på
augusti

Plats
Essen, Tyskland
Skovshoved,
Danmark

Antal ledare
1+?
1+?
1+?

Antal aktiva
8
8
8

Transportsätt
Bil/Buss/Tåg/flyg
Bil/Buss/Tåg/flyg
Bil/Buss/Tåg/flyg

1+?

8

Bil/Buss/Tåg/flyg

Antal ledare
1
1

Antal aktiva
8
8

Transportsätt
Flyg + minibuss
Flyg + minibuss

Uttagningsprinciper
Det kommer inte att spelas EM eller VM med detta lag 2014 och i och med det kommer ingen
speciell uttagning att ske. Däremot kommer det att finnas krav på lägsta nivåer på respektive
läger.

Nedskrivet av Eva Lindmark

Kanotslalom Breddkommittén
Ansvarig: Robin Lindberg

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 och själva representera det stora driv
som finns inom svensk kanotslalom.

Mål 1-2 år:
Beskrivning av målen
1. Öka antalet tävlande från 109
individer 2012 till 115 individer
2014.

Planerade aktiviteter under kommande år
Ökat samarbete och dialog mellan klubbarna för att kunna
utnyttja olika klubbars erfarenheter och kunskaper,
exempelvis via tränarkonvent.

2. Skapa en bra tävlingskalender med
stort utbud av kvalitativa tävlingar.

En tävlingskalender med Sverigecup, SM; Bassängcup
(vintertid) & C-tävlingar.

3. Arrangera kvalitativa ungdomsläger
med meriterade ungdomsledare.

Fortsatt vidareutveckling rankingsystem.

4. Fortsätta vidareutveckla
media/informationsspridning, ex
Kanot.com

Investering i nummervästar för lag samt uppdatera reglerna
för brukande av nummervästar.

5. Vidareutveckla Störtlopp som gren
inom SKF.

3 breddläger för ungdomar med meriterade och skickliga
ungdomsledare.

1-2 coachningskonferenser för vidareutveckling av svenska
6. Vidareutveckla svenska ledare inom ledare inom kanotslalom.
kanotslalom med
coachningskonferenser
Tävlingskalender för störtlopp, med flera deltävlingar samt
SM.
Uppmuntran och assistans för vidareutveckling av
störtlopp inom svenska kanotklubbar.
Bearbeta och sammanställa det utbildningsmaterial som
finns för svensk kanotslalom.
Delge kunskap, tips och råd till engagerade som vill
starta/utveckla en verksamhet. Sammankoppla kunskap
och resurser för att möjliggöra nya anläggningar och
verksamheter.

Mål 3-4 år:
Beskrivning av målen
6. Öka antalet tävlande från 106
individer 2012 till 150 individer
2016. Fokus på ungdomar.
7. Hjälpa klubbar att utveckla en
träningsmiljö som kan möta hela
spektret från nybörjare till elit.
8. Vidareutveckla Störtlopp som gren
inom SKF.
9. Skapa en bra tävlingskalender med
stort utbud av kvalitativa tävlingar.

Planerade aktiviteter under kommande år
Ökat samarbete och dialog mellan klubbarna för att kunna
utnyttja olika klubbars erfarenheter och kunskaper,
exempelvis via tränarkonvent.
En tävlingskalender med Sverigecup, SM; Bassängcup
(vintertid) & C-tävlingar.
2 - 3 breddläger för ungdomar med meriterade och
skickliga ungdomsledare.
2 coachningskonferenser för vidareutveckling av svenska
ledare inom kanotslalom.

Tävlingskalender för störtlopp, med flera deltävlingar samt
10. Vidareutveckla svenska ledare inom SM.
kanotslalom med
coachningskonferenser.
Uppmuntran och assistans för vidareutveckling av
störtlopp inom svenska kanotklubbar.
11. Arrangera kvalitativa ungdomsläger
med meriterade ungdomsledare.
Fortsatt bearbetning av utbildningsmaterial.

Mål 5-8 år:
Beskrivning av målen
2. Öka antalet tävlande från 106
individer 2012 till 200 individer
2020. Fokus på ungdomar.

Planerade aktiviteter under kommande år
3 - 4 breddläger för ungdomar med meriterade och
skickliga ungdomsledare.

3. Skapa en bra tävlingskalender med
stort utbud av kvalitativa tävlingar.

Coachningskonferenser för vidareutveckling av svenska
ledare inom kanotslalom. Delvis i samarbete med
Elitkommittén.

4. Arrangera kvalitativa ungdomsläger
med meriterade ungdomsledare.

Tävlingskalender för störtlopp, med flera deltävlingar samt
SM.

Övriga planerade aktivitet för kommittén:
Planera och genomföra slalomkonferens
Nedskrivet av: Robin Lindberg
Tommy Vince

Elitkommittén Slalom och Störtlopp
Ansvarig: Elitkommittén
Beskrivning av genomförandet av kommitténs arbete:
Kommittén kommer att bedriver sitt arbete genom telefonmöten och träffar i samband
med tävlingar. Kommittén planerar och genomför elitverksamhet för junior, U23 och
senior. Den beslutar om uttagningsregler, policy för slalomelit och verkar för att svensk
kanotslalom kan konkurrera med yppersta världseliten på kort och lång sikt i samarbete
med breddkommittén.

Uttagningstävlingar, 2-4 maj i Lissfors.
Aktiva tas ut på basen av de två bästa individuella resultaten från tre tävlingar.
Detaljerade uttagningskriterier finns publicerade på kanot.com.
Seniorer
EM i Wien, 30 maj-1 juni.
Världscup 1, 6-8 juni, Lee Valley.
Världscup 2, 13-15 juni, Tacen.
Världscup 3, 20-22 juni, Prag.
Världscup 4, 1-3 augusti. La Seu D'Urgell.
Världscup 5, 15-17 augusti. Augsburg.
VM i Maryland(USA), 17-21 september.
U23
Världscup 1, 6-8 juni, Lee Valley.
Världscup 2, 13-15 juni, Tacen.
Världscup 3, 20-22 juni, Prag.
Världscup 4, 1-3 augusti. La Seu D'Urgell.
U23-Juniorer
ECA slalom junior cup
Tävling 1, 19-20 juli, Solkan
Tävling 2, 26-27 juli, Augsburg
Tävling 3, 31 juli-1 augusti, Ceske Budejovice
Tävling 4, 16-17 augusti, Bratislava
Tävling 5, 23-24 augusti, Krakow

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

9. Öka prestationsnivån hos svenska
paddlare.

10. Få in aktiva i SOK:s topp och
talangprogram.
11. Ha en kanotslalom arena i Sverige.
12. Finalplatser på internationella
topptävlingar

Mål 3-4 år:
Beskrivning av målen

Planerade aktiviteter

Genomförda aktiviteter
och resultat

Nationellt och
internationellt utbyte av
erfarenheter och utveckling.
Delta i coachkonferenser,
utbildningar m.m.
Kontinuerligt genomföra
tester och guida aktiva för
optimal utveckling. Varje år
öka kraven på
landslagsplats. Kontinuerlig
coachning på hemmaplan.
Regelbundet genomföra
träning på internationellt
tävlingsvatten.

Stödja förverkligandet av en
arena i Sverige.
Delta på internationella
tävlingar med gradvis ökad
kvalitet på organisationen.

Planerade aktiviteter

Genomförda aktiviteter
och resultat

13. Medaljer på världscuper 2016.
14. Anställd tränare för elit 2016.
15. Medaljer på junior-VM och EM
2016 i K1D, K1H, C1H.

Internationellt tävlande och
träning för juniorer.

Mål 5-8 år:
Beskrivning av målen

Planerade aktiviteter

16. Slåss om medaljer i alla klasser på
OS 2020.
17. Internationellt mästerskap i
Kanotslalom i Sverige.
18. Ha två divisioner i kanotslalom.

Genomförda aktiviteter
och resultat

Samverka med bredd
kommittén och klubbar.

Övriga aktiviteter för kommittén:
I nära samverkan med breddkommittén, öka kvaliteten på svenska klubbars organisation och
verksamhet för att öka antalet aktiva som tränar slalom på ett välstrukturerat sätt.

Störtlopp
Mål 2-8 år
Beskrivning av målen

Planerade aktiviteter

Genomförda aktiviteter
och resultat

1. Öka kunskapsnivån om störtlopp i
Sverige under de närmast 4 åren.
2. Landslag som deltar på flera
internationella tävlingar inom 6 år.

Elitkommittén: Kanotslalom och Störtlopp

Drakbåtskommittén
Ansvariga kaptener: Christoffer Carlsson, Katarina Forsberg och Johannes Nilsson. För
klubblagsdelen ansvarar Thomas Lundblad och Katarina Forsberg.
Lagledare för landslagen är Robin Magnusson.
Vision
Drakbåtspaddling, som sport, ska vara så stor att det finns lag och regelbunden träning på
flera platser i Sverige och lag i alla tävlingsklasser.
Mål
Långsiktigt mål (2-4 år framåt):
Etablering i världstoppen,
Rekryteringsgrunden/antalet aktiva utövare ska växa,
SM/RM arrangeras årligen.
Mål 2014:
VM Guld i Poznan, Polen
Kravprofil och utvecklingstrappa utvecklas,
SM/RM arrangeras i samarbete med Sprint-SM,
Båtarna är fulla på träningspassen på de klubbar där regelbunden träning finns.

Uttagningsprinciper:
Vi kommer fortsätta jobba med tester och samträningsläger för att få fram de bästa för de
olika uppdragen. Vi kommer att ha tester i egen hand nu i höst, detta kommer sen följas upp
under vintern, med ett test läger. Stor vikt läggs vid paddeltester i OC 1 men det kommer
också att vara styrketester, roddmaskinstester etc som kaptenerna tittar på.
Tester i vår som följs upp på våra planerade landslagsläger (inte planerade exakt i tid och
plats), men vi räknar med följande upplägg:
11-13 oktober i Malmö
x-x december i Karlskrona med tester på Arena Rosenholm (roddtester, styrketester och V02
max tester)
x-x februari i Malmö
x-x maj i Stockholm
x-x juni i Malmö
x-x juli/augusti i Linköping
Men först ut är ett kickoff/pröva på läger i Malmö 11-13/10, öppet för alla som vill tävla för
Sverige eller något klubblag 2014. Oslo dragons är inbjudna och de kommer med ca 10-15
stycken. En till smallboat (10-manna båt) ska också transporteras till Malmö så vi får lite race
mot norrmännen. Vi försöker även få med danskarna och se om de är intresserade av att titta
in på söndagen för att tävla lite.
Ansvariga för uttagningar, tester, läger mm är Johannes Nilsson, Katarina Forsberg och
Christoffer Carlsson. Vi har valt dessa för att få en hyfsad spridning vad gäller ålder, kön och
verksamhetsort. Mer och mer kommer vi också att få med samkörning i drakbåt, paddelteknik
och fartkänsla i båten under lägren för att kunna öka vår maxfart.

Inför 2014:
Planer för landslaget är enligt denna planering:
25-27 juli EM för landslag i Brno (Tjeckien): En bra anläggning och ett lämpligt mål för det
svenska landslaget under säsongen. Brukar vara bra lag med på EM men man slipper lite av
den tuffa konkurrensen från Asien och Kanada. En bra arrangör.
28-31 augusti VM för landslag i Poznan (Polen): Bra anläggning och tävlingen ligger sent på
säsongen. Lite lättare konkurrens än på IDBF: s V 2013. Tävlingen motsvarar VM i Milano
2012.
Vi anmäler ett senior mixlag, 14 killar och 12 tjejer och kör i både standardboat (20-manna)
och smallboat (10-manna). Till Poznan kollar vi också intresset hos de som är över 40 år att
skicka ett lag. Om intresse finns bland er så kan vi skicka ett mixlag i 10-manna, 6 herrar och
4 damer är det minsta antalet vi behöver. Ett alternativ är också 10-manna open. Om fler vill
med anmäler vi oss i 20-manna.
Planer för klubblag är enligt denna planering:
(Vi anmäler ett lag och fyller på med aktiva från övriga klubbar, eftersom vi inte har en så stor
trupp med aktiva i varje förening)
Pingstcupen i Hannover: En av Europas största klubblagstävlingar i drakbåt. Några av
världens bästa klubblag brukar vara representerade. Ett bra alternativ till träningsläger och en
bra första tävling inför de större tävlingarna senare på säsongen.
Berlin City Cup: Svenska klubblag har inte deltagit på denna tävling tidigare, men det är
billigt att åka till Berlin från många svenska städer och även en trevlig stad ifall man vill
komma några dagar innan eller stanna längre.
IDBF VM för klubblag i Ravenna (Italien): Årets största drakbåtstävling med tusentals
deltagare från hela världen. Tuff konkurrens, en häftig drakbåtsupplevelse. Örnsberg kommer
att tävla här med aktiva från våra klubbars aktiva och en hel del landslagsaktiva. Det största
som finns inom drakbåt. Det arrangeras bara vartannat år, så det gäller att passa på när det går
i Europa. Det går ofta i Asien eller Amerika. Om intresset är stort kan det bli 10-manna U24
herr. Eventuellt kan vi hoppa över 20-mix och satsa på 10-manna U24 mix, 10-manna mix
och 10-manna 40+mix.
Slutsats:
Drakbåts-grenen har under de sista åren vuxit mycket och är nu längre inte en
underhållningsgren på festivaler utan en helt egen tävlingsgren med många länder som satsar
seriöst på detta. Som exempel kan nämnas att USA har 100 000 licensierade
drakbåtspaddlare, på årets VM i Szeged var det 32 länder och drygt 3 000 aktiva paddlare.
Det finns stora nationer som USA, Canada, Ungern, Tyskland, Filipinerna med flera. Men
Sverige är på väg dit och detta är en stor bedrift då vi endast har ca 80 drakbåtspaddlare inom
landet. Vi lever på mycket duktiga sprintkanotister som vi använder och flera andra starka
aktiva från exempelvis simningen. På årets VM hade vi en trupp som i ålder var mellan 17
och 24 år, flera var nya för året. Vi hade innan VM 3 helgläger för samkörning och taktik
upplägg och ändå är vi så bra. Så det finns en stor kapacitet och potential för att vi skall kunna
bli ännu bättre.

Vi vill ta klivet upp och bli ännu bättre, vi är numera med och slåss om medaljer på de stora
mästerskapen. För att kunna ta det där sista lilla klivet upp till den absoluta toppen krävs en
hel del arbete för att utveckla kanotisterna individuellt och i lag.
Arbetet med kravprofil och utvecklingstrappa har påbörjats och kommer under året (20132014) att finnas på plats. Efter det gäller det att implementera detta på ett bra sätt och få våra
kanotister inom denna gren att nå hela vägen.
Drakbåtslaget tillsammans med sin lagledning har gjort en hel del arbete kring tester,
uttagningskriterier och träning men för att, som sagt, kunna ta det där sista steget mot
världseliten och stanna där som en ledande nation krävs vidare jobb med:
- träningsplanering och träningsutvärdering,
- tester (utröna vilka tester som är bäst för mätning av olika kapaciteter som gynnar just denna
gren samt när de ska genomföras under säsong),
- taktikkörning (som är viktigt i denna gren då kvaltävlingen utförs i olika heat som sedan
jämförs mot varandra),
- mental träning,
- med mera.
Utveckling:
Svensk drakbåt har de senaste åren återtagit en stor roll på den internationella arenan, detta
visar förra årets medaljer på ICF:s (Internationella kanotförbundets) världsmästerskap, där
Sverige tog ett silver och två brons. På årets världsmästerskap i Szeged, Ungern (IDBF
Internationell drakbåtsförbundet) fortsatte man satsningen mot världstoppen. Denna tävling
satsade vi på U 24 klassen för att få till en ”ny” generation som kan fortsätta jobba mot
toppen. Vi tog VM guld på 10 manna båten i U24 klassen på 200 meter, samt silver och brons
på 1000 meter i 20 manna mix och brons på 200 meter 20 manna mix.
Vi kommer från drakbåtskommittén jobba för stark medverkan på ovan landslagstävlingar och
sen får klubbarna ta klubbtävlingarna.
Ett annat mål inför 2014 är att vi återigen arrangerar RM/SM i drakbåt och diskussioner med
arrangören för sprint kanot SM är på gång.

Nedskrivet av Anders Velin

Stand Up Paddle
Ansvarig: Johan Möller
Arbetsordning
Stand Up Paddle (SUP)-Kommittén har under hela 2013 haft månatliga Skype konferenser
vilket även kommer att fortgå under 2014. Personliga möten hölls även under början av året
och i samband med samtliga nationella tävlingar, vilket även är planlagt för 2014. Mellan
mötena har medlemmarna arbetat enskilt och kommer fortsatt att göra så. De större
aktiviteterna kommer att drivas i projektform med en projektansvarig. Kommittén har under
året förstärkts med flera medlemmar.
SUP-Kommitténs medlemmar, augusti 2013;
Johan Möller, Ordförande samt Utvecklingsansvarig Ungdom
Magnus Lindstedt, Utvecklingsansvarig Elit
Daniel Persson, Sekreterare samt Pressansvarig
Robin Rundqvist, Tävlingsansvarig
Erik Gullestad, Ekonomi-, (nytillträdd fr.o.m. 2013)
Jacob Westman, IT-ansvarig, resultatansvarig
Jojje Jonasson, Media- och eventansvarig
Andreas Svensson, stadge- och reglementsansvarig (nytillträdd fr.o.m. 2013)
Ulrik Kursten, delansvarig för supsurfingen i kommittén, (nytillträdd fr.o.m. 2013)
Niklas Du Rietz, delansvarig för supsurfingen, (nytillträdd fr.o.m. 2013)
Henrik Fahlén, Sponsor- och media ansvarig samt representant för
Swedish Surf Association (SSA)
Mål 1-2 år:
Beskrivning av målen
19. Exponering
Huvudmål för 2014
Att få några större event centralt i
några storstäder.

Antal deltagare: Samtliga

20. Tävlingar
Mål för 2014
Undersöka för möjligheterna att
anordna en stor internationell
tävling i någon större stad under
2014-2015.

Antal deltagare: Samtliga

Planerade aktiviteter under kommande år
 Bygga nya mediakontakter.
 Kontakta alla större städer för att undersöka
möjligheterna att anordna SUP-event centralt.
 Hålla hemsida och media uppdaterade med resultat
och SUP-relaterade nyheter via supevent.se
 Skapa ett nytt SUP-forum för Sverige genom att
bygga ut supevent.se till en fullskalig hemsida.
 Synas i så många sammanhang som möjligt, allt
från skolaktiviteter till företagsevent.
 Genomföra minst 4 st. deltävlingar + final i
Svenska Cupen.
 Delta i ”SM-veckan”.
 Kontakta fler kanotklubbar för att kunna få vara
med och delta i fler av deras tävlingar/event.
 Införa kortare och rak sprint (100 – 200 m) som
officiell SM distans.
 Bistå arrangörer med stöd i anordnandet av SUPtävlingar.

21. Finansiering
Mål för 2014
Signa en huvudsponsor.




Söka huvudsponsor till Svenska Cupen och
landslaget.
Söka sponsorer för:
- Priser till Svenska Cupen.
- Landslags- och kommittékläder.

Antal deltagare: Samtliga
22. Samverkan
Mål för 2014
Dubblera SUP-klubbar och 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 vid nästa
tränarkonvent.

Övriga planerade aktivitet för kommittén:
6. Gemensam träff under hösten för att stifta bekantskap med de nya
kommittémedlemmarna.
7. Kommittéfest i anslutning till finalen i Svenska Cupen och SUP Wave Classic.
8. Samla hela kommittén vid SKFs nästa tränarkonvent för utvärdering av det gångna
året.

Nedskrivet av: Magnus Lindstedt & Johan Möller

Landslag Stand Up Paddling H+D 22 Sprint + Distans
Ansvarig kapten: Magnus Lindstedt, SKF i samarbete med Svenska Surfförbundet (SSA)
gällande världsmästerskapen som ligger under International Surfing Association (ISA).

Mål 2014
- Huvudmålet för 2014 är att öka kapaciteten på samtliga aktiva som har för avsikt att
tävla i SUP-racing både nationellt och internationellt 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 1 st. SUP-ergometer för
analysarbetet. Fortsatt samarbete med andra nationer, kommersiella SUP-team,
kanotsprint och maraton, Skidförbundet (längd) samt GIH (Johnny Nilsson) är
därigenom en förutsättning.
- Slutföra omvärldsanalysen med data som inhämtas från de största kommersiella
teamen och på plats vid Världsmästerskap (ISA), Världscup (World Series) och andra
större internationella tävlingar som BOP (beach-race), M2O (open-ocean) och Lost
Mills (flatvatten).
- Färdigställa testbatteri för kapacitetsprofil och uttagningar.
- Färdigställa kravanalys och kapacitetsprofil.
- Fortsätta arbetet med talang- och elitplanen.
- Genomföra 2 st öppna träningsläger (vår/höst) för alla som har intresse av att tävla i
SUP.
- Genomföra två öppna landslagsläger i Danmark (Klitmöller) för att typer av
tävlingsförhållanden (brytande vågor, downwind, flatvatten).
- Genomföra fystester med de landslagsaktuella baserat på kravprofilen.
- Få fler av de nationellt aktiva att delta i internationella tävlingar.
- Nå finalplats eller placeringar inom de främsta 25 % av antalet deltagare vid någon av
de större internationella tävlingarna.

Långsiktiga mål
- Sammanställa en väl utarbetad talang- och elitplan.
- Etablera minst en manlig och kvinnlig paddlare (topp 10) i världsmästerkap,
världscupen samt större internationella tävlingar.

Planerade aktiviteter samt betydande tävlingar under 2014.
Datum för nästa års tävlingar har till dags dato inte satts. Med största sannolikhet kommer de
största internationella tävlingarna att ligga kring samma tidsperioder som under 2013. Utifrån
2013-års geografiska fördelning av de större internationella tävlingarna förväntas
koncentrationen av tävlingarna vara fördelat till Australien (dec-feb), Sydamerika (marsapril), Europa (maj-augusti), Nordamerika (september-november). Världsmästerskapen (ISA)
2014 kommer att hållas i Nicaragua och preliminärt i månasskiftet februari/mars.

Uttagningskriterier
Uttagningarna till landslagen för 2014 kommer att baseras på individuell placering i VM,
världscup, SM, Svenska Cupen samt på resultat från större internationella tävlingar.
Placeringar bland de främsta 25 % av antalet deltagare vid större internationella tävlingar
kommer att värderas högre än pallplaceringar från både SM och Svenska Cupen.
Vilka från landslagen som sedan kommer att erhålla plats till VM 2015 baseras på tester som
kommer att genomföras under landslagslägret i oktober/november 2014.
Nedskrivet av: Magnus Lindstedt

Surfski
Mål
Långsiktigt mål (2-4 år framåt).
Öka intresset för surfskipaddling som motion samt tävlingsform.
Årets mål
40 personer som tar del av kommitténs inslag på campet.
200 deltagare i Svenska Surfskicupen.
Arrangera ett SM.
EM

Planerade aktiviteter
Inför 2014 så planerar vi att vara del av ett läger som är öppet för alla som vill delta. Fokus är
att ge en gemensam bild över vad Surfskipaddling handlar om samt locka yngre kanotister till
grenen.
Läger
Datum
13-15 juni

Plats
Varberg

Antal ledare
4

Antal aktiva
40

Transportsätt

Planerade tävlingar
Som förra året så fortsätter vi att driva Svenska Surfski Cupen. Målet är att dubbla antalet
deltagare samt eventuellt lägga till ytterligare en tävling så totala antalet tävlingar blir fem.
Svenska Surfski Cupen
Datum
Tävling
14 juni

Plats
Varberg

Antal aktiva
40

Transportsätt

Svenska Surfski Cupen
Datum
Plats
?
Vågryttaren

Plats
Göteborg

Antal aktiva
40

Transportsätt

Svenska Surfski Cupen
Datum
Plats
?
Femöreracet

Plats
Oxelösund

Antal aktiva
40

Transportsätt

Svenska Surfski Cupen
Datum
Plats
Plats
?
Wave Challenge Helsingborg

Antal aktiva
40

Transportsätt

Ev Final Svenska Surfski Cupen
Datum
Plats
?
Seamasters

Antal aktiva
60

Transportsätt

Plats
Arkösund

Uttagningsprinciper
prestationer i såväl internationella som nationella tävlingar senaste 12 månaderna kommer att
ligga till grund för kommitténs beslut gällande uttagningar till EM 2013. Kommittén har för
avsikt att ta ut 4st Herrar, 2st damer samt 2st U21.

Nedskrivet av Jens Bond

Kanotseglingskommittén
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.
2014 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.
2014 VM i IC går i Amerika, Kalifornien Richmond yacht
club (tveksamt om svenskt delatagande). 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.

Test på SM 2013 D-kanot hade 4 äldre kanoter. Pris till
bästa äldre kanot.
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.
Skapa en arbetsgrupp.

Övriga planerade aktivitet för kommittén:
1. Deltagande på båtmässor samordnas med förbundet.
Preliminärt program 2014
 Nationellt tränings läger
 SM
 Internationella regattan
 DM
 Eskader, raid
 German open
 VM IC

Göteborg
Ostkust
Göteborg
Kad, Gtb, Sth
Kad, Gtb, Sth
XX
Kalifornien

xx juni
Början på augusti
14 juni (Preliminärt)
olika datum
olika datum
X-X juli
6 till 15 september

Nedskrivet av: Kalle Jonasson

”Parakanot”
(och annan verksamhet för kanotister med funktionsnedsättning)
Ansvarig: Annika Nielsen
Vision; Kanotister med funktionsnedsättning ska kunna paddla på samma villkor som vi
andra, dvs att tillgängligheten är så god på våra anläggningar att klubbhus, duschar, toaletter,
bryggor etc kan nås med rullstol eller andra hjälpmedel. Detta gäller även hos uthyrare.
Det ska finnas lämplig utrustning, och kunskap om hur den används, för att kunna prova på
sporten och komma igång med träningen under trygga former.
Kunskap om de speciella behov som kan förekomma bör finnas hos klubbar och uthyrare.
Alla funktionsnedsättningar syns inte. Rullstolsburna och t ex synskadade har, naturligtvis,
olika behov, men kan bäst själv berätta vilken hjälp de önskar.
Det finns möjlighet att tävla nationellt.
När vi säger att alla är välkomna till vår sport ska vi visa att verkligen menar detta.
Hur kommer vi dit?
Det ser olika ut. En del behöver ramp till bryggan, andra behöver skaffa stabila kanoter och de
flesta behöver mer kunskap.
Eldsjälar, samarbete och kunskap om var man kan söka bidrag och kunskap.
Långsiktiga mål (3-10 år)
Verksamheten är tillgänglig för alla på alla verksamhetsorter. När nya anläggningar byggs
tänker man på tillgängligheten redan på planeringsstadiet; föräldrar och andra med
funktionshinder ska kunna komma och heja på barnen i kanotskolan och våra veteraner ska
inte behöva sluta paddla för att de behöver rullator.
Paddling ska ses som ett seriöst rehabiliteringsalternativ för t ex ryggproblem, övervikt och
långtidssjukskrivningar av olika orsaker.
Vi ska klara av att ta emot barn och vuxna med både rörelsehinder och andra funktionshinder.
Sverige har representanter på Paralympics 2020.
Mål inom 2-3 år
Aktiva med funktionsnedsättning både inom tävling- och motionspaddling.
Flera klubbar kan erbjuda träning för funktionshindrade.
Ledarna kan få hjälp och utbildning via resursteamet (se mål 2014) och samarbeta t ex om
man ordnar en kanothajk.
Svenskt deltagande på internationell tävling?
Sverige har kunskap i att klassificera?
Studiebesök på Paralympics i Rio 2016?
Mål 2014
Påbörja arbetet med att skapa en kunskapsbank som ska finnas på nya hemsidan;
•
Information om var tillgängligheten är god .
•
Lämpliga hjälpmedel och kajaker.
•
Tips på lättillgängliga öar, turtips mm.
•
Utbildningar
•
Ledare
•
Erfarenhetsutbyte
•
Lämpliga länkar

Ett resursteam skapas med utgångspunkt ifrån de som utbildats i RG-projektet.
Verksamhet ska vara etablerad och fortsätta efter projektslutet (augusti 2014) på samtliga
verksamhetsorter (Malmö, Norrköping, Falun, Ljungskile, Luleå och Brunnsviken).
Stabila kajaker ska finnas på alla verksamhetsorter.
De ledare som påbörjade utbildning 2013 fullföljer denna.
Studiebesök på internationell tävling där bedömning av tävlingsklass görs.

Nedskrivet av Annika Nielsen

Utbildningskommittén
Ansvariga: Anne-Marie Karlsson och Birgitta Nilsson
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 två månaders mellanrum
och träffas fysiskt två gånger under 2014. Träffarna planeras med utgångspunkt från vår
beslutslogg.
De personer som utför uppdrag rapporterar tillbaka till utbildningskommittén.
Utbildningskommittén godkänner materialet, men tar hjälp av grenansvariga experter i de
tekniska delarna.
Mål 1-2 år, 2014-2015:
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.
Kurs i Lärande kanot ska genomföras under
våren. Vi fortsätter driva Lekande (3-4 st) och
Levande kanot (4 st) under 2014.

Vinnande kanot, teknikinriktning för
tränare och aktiva.
Målgrupp aktiva 15-16 år och tränare.

Vinnande kanot, del 2, 2-4/5
Vinnande kanot, ny grupp, 10-12/10

Valideringsutbildning
Valideringsutbildningen riktas till de som
har den gamla Steg 1 och 2 utbildningen.

Pilotutbildning
Den första utbildningen planeras för att
genomföras under 2014.

Lärande kanot helt klart 2014.

Pilotutbildning genomförs under våren och införs
som ordinarie utbildning under hösten.
Arbetet fortsätter i projektgrupper.

Materialet Ledande kanot tas fram.
Resursteamet - projektet är integrerat i
ordinarie verksamhet

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

Utbildning av teknikcoacher genomförs i fler
grenar. Utbildning av ledare för den
kanotspecifika ledarutbildningen kompletteras.
Under 2014 är det realistiskt att vi ska köra en
utbildarutbildning till för ffa Lekande och
Levande kanotutbildare i de grenar som anmäler
lämpliga utbildare.

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

Information sprids till föreningar och utbildningar
anordnas.

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, när RIU verksamheten
har påbörjats.

80 % av våra föreningar använder SISU
idrottsutbildarnas material för
föreningskunskap och etikfrågor.
KG har kompetens och erfarenhet och är ett
naturligt utvecklingscentrum för
gymnasieungdomar och deras tränare.

Vi informerar våra föreningar i alla lämpliga
sammanhang.
Ge eleverna en bra utveckling under
gymnasietiden. Informera om det arbete som
bedrivs på KG. Årligen erbjuda högstadieelever
som satsar på kanot att besöka KG.
Med sportchefens stöd skapa nätverk, där KGtränarna, grenkommittéerna, kraftcentrena och
förbundskaptenerna har regelbunden kontakt.

Europeiska Paddel Passet är en naturlig del
av SKF:s verksamhet, samarbete sker med
andra organisationer och intressenter.

Utbildningar genomförs för examinatorer på nivå
1-3 gul, grön och blå. Examinatorerna examinerar
kanotister.

Svart nivå översätts klart och utbildningar
startas i några grenar.

Utbildningar på röd nivå genomförs våren 2014.

Examinatorer finns i hela landet och inom
de största grenarna.
Examinationshandledning görs klara för
alla nivåer.

Registreringssystem tillämpas fullt ut så att vi
klarar administrationen.

Marknadsföring till föreningar,
kanotuthyrare och externa intressenter både
ideella och kommersiella gör att ”alla”
känner till Paddelpasset.

Marknadsansvarig stöttar med information till
föreningar, kanotuthyrare, skolor, andra
organisationer och kommersiella intressenter i
takt med att vi utvecklar systemet.
Samarbetspartners söks aktivt och avtal tecknas.

Ett uppdaterat material för
tävlingsarrangörer finns.

Vi kompletterar SISU Idrottsutbildarnas
grundmaterial med grenspecifika delar.
Verksamhetskommittéerna ger underlag för
uppdatering.

SKF:s kanotskolekoncept ska utvecklas
under 2014.

SKF: s kanotskolekoncept ”Gnistan” utökas med
fler bilder från olika grenar. Kanotskolekonceptet
för SKF ska vara grenövergripande och vår
Utbildningsstege och Paddelpasset ligger som en
röd tråd.

En väl fungerande hemsida angående
utbildningar.

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

Mål för förbundskaptenernas kompetens är
att de har genomgått SKF:s utbildningar i
sin gren och de utbildningar som via SISU
är kopplade till vår ledarutbildning. De ska
vara insatta i och arbeta i linje med våra
utvecklingsverktyg.

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 den saknas, 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.

Mål 3-4 år 2016-2017:
Beskrivning av målen

Planerade aktiviteter under kommande år

Ledarutbildningen för tränare i Lekande,
Levande, Lärande och Ledande kanot
genomförs regelbundet.

Arbetet med att färdigställa Ledande kanot är
påbörjat och fortsätter.

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 påbörjas.

Arbete med webbaserad utbildning
påbörjas.

Freestyle
Mål
Årets mål:
 En medalj vid den totala världscupen och en medalj på EM.
 Utveckla rekryteringsredskap och utbildningsmaterial för att främja tillväxten,
speciellt bland tjejer i låg och mellanstadieåldern.
 Ungdomsverksamhet i en klubb.
Långsiktigt mål: (1-2 år framåt)
 Främja tillväxten genom rekrytering av barn och ungdom. Bevara aktivas intresse
genom läger och tävlingar.
 Ungdomsverksamhet i minst två klubbar, helst i olika delar av Sverige.

Planerade aktiviteter - Elit
Läger
Datum
Plats
Världscupläger
16-24/6
1-8/9
Tävlingar
Datum
25-29/6
+ resa
1-6/7
+ resa
8-12/7
+ resa
9-14/9
+ resa

Antal ledare
0

Antal aktiva
1

Transportsätt
Flyg/Bil

0

1

Flyg/Bil

Antal
ledare
0

Antal aktiva

Transportsätt

1

Flyg/Bil

Canoe Freestyle World Cup
Salt, ESP

1

1

Flyg/Bil

Canoe Freestyle World Cup
Salt, ESP

1

1

Flyg/Bil

Canoe Freestyle European
Championships
Bratislava, SVK

0

1

Flyg/Bil

Millau, FRA
EM-läger
Bratislava, SVK

Plats
Canoe Freestyle World Cup
Millau, FRA

Planerade aktiviteter - Bredd
 Breddläger i freestyle är planerat i Åmsele gemensamt med breddläger i slalom;
Maria Lindgren som huvudledare för freestyle.
 Freestyletävling i samordning med Finland i norra Sverige/Finland 2-8 juni.
 SM i freestyle, ingår i Fors-SM Nyköping 22-24 augusti.

Kompletteringar kan bli aktuella

Freestylekommittén
Verksamheten som är gemensamt planerad är ett breddläger i Åmsele med freestyle i
kombination med slalom med Maria Lindgren som huvudledare.
I samordning med Finland en träff i norra Sverige/Finland 2-8 juni.
Total fors-SM i Nyköping i augusti, där ingår freestyle.
Kompletteringar kan bli aktuella

