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Falu Kanotklubb  

Verksamhetsplan 2015 
 
 
Falu kanotklubb har som huvudmål att behålla och 
rekrytera medlemmar genom en verksamhet av hög 
kvalitet, ledande till excellens i paddling, med 
glädje.  
 
Huvudinriktning 
- Kanotslalom och störtlopp som tävlingsidrott 
- Rekreationspaddling i fors och på lugnt vatten, 
med syfte att öka värdet av medlemskap för hela 
familjen 
 
Träningsgrupper 
Indelningen sker enligt nivå i Paddelmärken för 
kanotslalom. 
A-grupp (över 17 år)  
B-grupp (13-17 år) 
C-grupp (12-15 år)  
D-grupp (11-13 år) där nyrekrytering planeras i år. 
Vuxenträning sker höst och vår i en nybörjargrupp 
och en fortsättningsgrupp. 
 
Tävlingar Kanotslalom/Störtlopp   
Se aktivitetskalender 2015 
- Arrangera enkla tävlingar inomhus och utomhus 
för de yngre  
- Ordna en regional cup för barn, ungdomar, vuxna 
(Dalacup) 
- Arrangera nationella tävlingar  
- Delta i internationella tävlingar genom 
träningsläger som klubben ordnar 
 
Träningsläger 
- Ordna träningsläger för ungdomar efter nivåer, i 
Sverige och utomlands 
 
Landslagsaktiva  
- Ha flera aktiva i kanotslalomlandslaget 2015 (D/H 
junior, U23, senior). Antalet beror på regler som 
landslagskommitté beslutar.  
 
Utbildning  
- Ordna ledar- och tränarutbildningar så att 
klubbträning kan ske med hög kvalitet 
- Ordna funktionärsutbildningar för att kunna 
genomföra arrangemang  
- Arrangera en coachningskonferens för 
kanotslalom 14-15 mars 2015 i Falun 
- Hitta kompetensstöd för styrelseledamöter, 
suppleant, valberedning och revisor 

Anläggningen  
- Ordna golvet i tjejomklädningsrummet och öka 
utrymmet 
- Renovera den aktuella delen med havskajaker 
(golv och väggar) 
- Ordna en verkstad och torkställe för kajaker i 
tvättstugan 
- Anpassa anläggningen för rullstol: klubbhuset och 
tillgång till vattnet 
- Omorganisera stora förrådet för mer plats för 
kanoter 
- Se möjligheter som ”spökhuset” kan erbjuda ute 
på udden (troligtvis tillgängligt efter 1 juli 2015) 
- Installera en bom på vägen in till klubbhusets 
fastighet 
 
Utrustning  
- Hitta samarbetspartners för att underlätta inköp av 
utrustning/paddelkläder för medlemmar till bra pris 
- Ansöka om medel för utrustning och paddelkläder 
för barn/ungdomsverksamhet  
 
Värde för medlemmar 
- Informera om och organisera kurser/utflykter i 
forspaddling, i första hand till Björboområdet  
- Möjlighet att låna fräscha paddelkläder och 
utrustning första året man paddlar 
 
Organisation 
- Förbättra klubbens organisation, rutiner och 
ansvarsfördelning för att förverkliga klubbens 
huvudmål  
- Hitta bra balans mellan ideella, arvoderade, 
avlönade krafter 
- Starta en ungdomsråd med ungdomar från 13 år 
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Nyckeltal 
 
LOK 
Nya regler från 1 januari 2014 med ålderspann till 25 år, har ökat klubbens LOK-stöd.  
Målet är ändå att öka träningsmängd och därmed LOK-stöd även räknat med 2013 års regler. 
 
År 2013 ordnade klubben 580 träningspass berättigade för LOK (7-20 år).  
Vår 2014 (januari-juni) ordnade klubben 479 träningspass berättigade för LOK (7-25 år). 
 
Målet 2020 är att nå 8 000 deltagartillfällen, där över 70 ungdomar 10-25 år tränar regelbundet.  
 

År Deltagartillfällen  År Deltagartillfällen  År Deltagartillfällen 
2002 349  2009 2883  2016 6000 
2003 504  2010 2361  2017 6500 
2004 858  2011 2791  2018 7000 
2005 1574  2012 3216  2019 7500 
2006 1582  2013 3350  2020 8000 
2007 2387  2014 Prognos 5500    
2008 2647  2015 Prognos 5700    

 
 
Medlemmar 
2002: 50 medlemmar varav 4 ungdomar som tränade. 
2013: 150 medlemmar varav 37 ungdomar 9-24 år (25 %) som tränar i 4 grupper och tävlar. 
2014: 170 medlemmar varav 34 ungdomar 10-25 år (20 %) som tränar i 4 grupper och tävlar. 
2015: nå 180 medlemmar. Rekrytera/Behålla 40 barn/ungdomar som tränar och tävlar regelbundet. 
2020: nå 200 medlemmar. Behålla 70 barn/ungdomar som tränar och tävlar regelbundet. 


