Inbjudan GSRT – Grundläggande Säkerhet & Räddningsteknik
Svenska Kanotförbundet bjuder härmed in till att delta i projektet Säker paddling i skolan
2021. Projektet går ut på att utbilda lärare i säkra paddlingsaktiviteter genom
grundutbildningen GSRT (grundläggande säkerhet och paddlingsteknik). Projektet är för
lärare som redan genomför eller funderar på att genomföra friluftsdagar med paddling som
aktivitet för sina elever. Där kommer att genomföras 30 stycken kurser fördelat i regionerna
runt om i Sverige. Varje kurs har plats för 6 stycken lärare som får delta kostnadsfritt. Då det
är ont om platser är det först till kvarn som gäller.
Kursen är kostnadsfri för lärare men bokning av plats är bindande och vid avbokning mer än
14 dagar efter bokningen är gjord debiteras ordinarie pris för utbildningen (1850 kr). Läs mer
nedan vilken utbildning den här inbjudan gäller.
Om utbildningen
GSRT togs fram 2015 efter påtryckning från flera säkerhetsinstanser efter ett väldigt
olycksdrabbat år. Det man kunde se var att utbildning- och kunskapsnivån på de som var
ansvariga för aktiviteter på vattnet var väldigt låg. Bara genom en större förståelse för risker
när det kommer till paddling, kallt vatten och hur vi kan främja säker paddling kunde en hel
del av olyckorna undvikits helt.
GSRT är en grundutbildning som ligger som förkunskapskrav för svenska kanotförbundets
ledarutbildningar. Det är en utbildning som sträcker sig över alla kanottyper, under kursen
tränar man både i kajak och canadensare. Där är inga krav på tidigare paddlingskunskaper
men genom att ha paddlat lite innan kommer man ha lättare att ta till sig de praktiska
delarna på vattnet.
Utbildningen blandar teori och förebyggande säkerhetsarbete med praktiska räddningar på
vattnet. Som deltagare på kursen kommer man att öva både att ligga i vattnet och bli räddad
och vara den som räddar.

Utbildning: GSRT – Grundläggande Säkerhet och Räddningsteknik
Region: Skåne
Utbildare: Torbjörn Ängquist
Plats: Malmö, Kanotföreningen Öresund
Datum & tid: 3 september. Preliminära tider 8:30-17:00
Anmälan: https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1495416
Vid frågor kontakta Fredrik Karlsson på fredrik.karlsson@kanot.com eller 0730 – 27 49 54
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