
Falu Kanotklubb 

Verksamhetsplan 2014 
 
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 idrott 
• Rekreationspaddling i fors och på slätvatten med syfte att öka värdet av medlemskap för hela 

familjen 
 
Fortsätta att bedriva kontinuerlig träning av hög kvalitet 

• A-grupp (senioraktiva över 20 år) 4 aktiva 
• B-grupp (ungdomar över 15 år) 5 aktiva 
• C-grupp (ungdomar 12-15 år) 16 aktiva 
• D-grupp (barn och ungdomar 9-14 år) 12 aktiva 
• Vuxenträning höst och vår i en fortsättningsgrupp och en nybörjargrupp 

 
Nyrekrytera barn 

• D-gruppen är öppen för fler nybörjare, dock i begränsat antal för att behålla kvalitet.  
• Nyrekrytering kommer också att ske på nya orter: Svärdsjö och Borlänge  

 
Tävling 
Arrangera regionala och nationella tävlingar kanotslalom och störtlopp i Hosjöholmen 
Arrangera slalomtävlingar i samband med Scandinavian Outdoor Games i Falu centrum 
Annordna nya slalomtävlingar utanför Hosjöholmen: Svärdsjö, Lissfors 
Ordna en regional cup för barn och ungdomar i kanotslalom och störtlopp 
 
Utbildning 
Genomföra ledar- och tränarutbildningar så att träning kan ske med hög kvalitet: Forsinstruktör och 
Kanotslalomtränare på land 
Fortsätta att utveckla Paddelmärken och använda dem i verksamheten 
Ordna funktionärsutbildningar för att kunna genomföra arrangemang (kanotslalomdomare) 
 
Förbättra anläggningen 
Ordna golvet i tjejomklädningsrummet  
Ordna en verkstad och torkställe för kajaker i tvättstugan 
Anpassa anläggningen för rullstol: klubbhusentré och tillgång till vattnet 
 
Mer plats för kanoter 
Inköp av en till container  
Omorganisera stora förrådet 
 
Utrustning 
Hitta samarbetspartner för att underlätta inköp av utrustning/paddelkläder för medlemmar till bra pris 
Ansöka om medel för utrustning för barn/ungdomsverksamhet  
Ordna utrustningsmarknadsdag i klubben 
Ordna en sida på klubbens hemsida för utrustning/paddelkläder till försäljning 
 
 
Värde för medlemmar 
Informera och organisera kurser och utflykter i forspaddling till Björboområdet i första hand  
Möjlighet att låna fräscha paddelkläder och utrustning första året man paddlar 



 
Nyckeltal 
 
LOK 
Nya regler kommer att öka Falu kanotklubbs LOK-stöd, då ålderspann ökas till 25 år.  
Målet är ändå att öka träningsmängd och därmed LOK-stöd även räknat med 2013 års regler. 
 
2013 ordnade klubben 580 träningspass, berättigade för LOK (7-20 år).  
 

År Deltagartillfällen  År Deltagartillfällen 
2002 349  2008 2647 
2003 504  2009 2883 
2004 858  2010 2361 
2005 1574  2011 2791 
2006 1582  2012 3216 
2007 2387  2013 3350 

 
 
Medlemmar 
2002: 50 medlemmar varav 4 ungdomar som tränade. 
2013: 150 medlemmar varav 37 ungdomar 9-24 år (25 %) som tränar varje vecka året runt i 4 grupper. 
2014: nå 160 medlemmar. Behålla 35-40 barn/ungdomar som tränar och tävlar regelbundet. 
 
 


