Godkänd Kanotcentral i Svenska Kanotförbundet
Målet med Svenska Kanotförbundets arbete med Godkända Kanotcentraler
är att se till att det finns seriösa kanotuthyrare, där kunderna får rätt
utrustning och rätt guidning, vilket underlättar för de som paddlar att
fortsätta paddla säkert, miljömässigt och med glädje.
Till anslutna, godkända kanotcentraler erbjuder Svenska
Kanotförbundet följande:
- Marknadsföring via www.kanotguiden.com
-

Marknadsföring och länkning via SKF´s hemsida: www.kanot.com

-

Marknadsföring via SKF’s deltagande i mässor och andra utåtriktade
verksamheter.

-

Marknadsföring vis SKF’s facebooksida för Friluftsliv & Rekreation

-

Att använda SKF’s logga på egen hemsida och informationsmaterial

-

Årlig träff för att skapa kontakter med andra kanotcentraler och
påverka SKF’s arbete med godkända kanotcentraler

-

Kontinuerlig information och nyheter från SKF.

-

Material i form av information om paddling, allemansrätt och
säkerhet som levereras mot portokostnad till kanotcentralerna från
SKF.

-

Gratis klistermärken att märka Kanotcentralen och kanoter med.

-

Förtryckta uthyrningskontrakt

-

Rabatterade priser på paddelpass och utbildningar

-

Ett forum att driva utveckling gemensamt i Kanotcentralernas
branschfrågor

-

Support från SKF i en rad frågor (t ex säkerhet, skadeståndsärenden
och försäkringsfrågor)

-

Möjlighet att teckna förmånligt avtal för att använda bokakanot.se

Som ansluten Kanotcentral blir ni en del av ett nätverk av Godkända
Kanotcentraler, som gemensamt utvecklar paddlingen och förutsättningarna
för paddling i Sverige.
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Som ansluten Kanotcentral stödjer du Svenska Kanotförbundets
verksamhet:
- Svenska kanotförbundet arbetar med miljö och naturfrågor. Vi är en
remissinstans när det gäller frågor om allemansrätten och andra
liknande frågor. Bland annat var vi med och räddade tältningsrätten
på Kosteröarna. Det innebär att vi tillsammans med dig kan vara med
och påverka dina paddelvatten om något skulle förändras.
-

Svenska kanotförbundet är med i Svenskt friluftsliv och arbetar aktivt
för att stärka och påverka friluftslivet.

-

Vi samarbetar aktivt med Transportstyrelsen för att stärka
säkerheten för kanotister.

-

Svenska kanotförbundet utvecklar utbildningar som era instruktörer
kan gå och som får paddlingen att växa.

De krav som ställs för att vara godkänd kanotcentral handlar om
utrustning, information till kund och personalens kunskap:
-

Personal med lokalkännedom och kunskap om paddlingens grunder

-

Följer checklistan på vad kunden ska få för information (se separat
dokument)

-

Anpassad utrustning
o Kanoten flyter när den är vattenfylld
o Hel och ren utrustning
o Olika längder på paddlar att välja mellan
o Godkända västar i riktig storlek
o Märkt utrustning med Kanotcentralens namn och
kontaktuppgifter.

-

Skriver uthyrningskontrakt med kund som följer konsumentverkets
rekommendationer

-

Tar information från kund om var de tänkt paddla och
kontaktuppgifter som säkerhetsåtgärd.

-

Lämnar information om kanotcentralen i www.kanotguiden.com
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Vad kostar det att vara ansluten och få marknadsföringen samt
övriga saker?
Kostnaden är 3500 kr per år.
Avgiften är avdragsgill.
Den avgift SKF fakturerar avser i huvudsak kostnader för insatser enligt
ovan och vi bedömer att avgiften är skattemässigt avdragsgill i er
näringsverksamhet. SKF är inte redovisningsskyldigt för moms.
Hur ansluter jag mig?
Är du ännu inte ansluten behöver du bara:
1. Registrera kanotcentralen på www.Kanotguiden.com.
2. Skicka en e-post till paddelpasset@kanot.com med följande
information:
-

Kanotcentralens namn

-

Kontaktperson

-

Postadress, Besöksadress, Fakturadress

-

Webbadress, E-post och Telefon

3. Du får bekräftelse på att du är ansluten och fått behörighet att lägga
in mer info på Kanotguiden samt att faktura är på väg.
4. Du loggar in i Kanotguiden igen och lägger in mer information om din
Kanotcentral som sedan publiceras automatiskt.
5. Marknadsför dig själv som Godkänd Kanotcentral genom att använda
loggan på din hemsida och beställ gärna klistermärken och
hyrkontrakt.

Upplysningar
Frågor besvaras av Fredrik Karlsson (0730-27 49 54), Jonas Forsmark
(070-662 45 21) eller Paddelpasset@kanot.com
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