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Kalmar kanotklubbs vision: Kalmar kanotklubb – upplevelser, glädje och gemenskap i en säker och 

trygg miljö   

Upplevelser, glädje och gemenskap  

Kalmar kanotklubb drivs på ideell basis och bygger på medlemmarnas vilja att ge av sin tid för att i sin 

tur få upplevelser, glädje och gemenskap. Verksamheten ska tillvarata olika människors förmågor och 

ge möjlighet till utveckling.   

Klubbens aktiviteter och utvecklingstakt måste hela tiden stå i proportion till de personella och 

ekonomiska förutsättningar som står till klubbens förfogande.  

Säker & Trygg  

Kalmar kanotklubb utvecklar hela tiden sitt säkerhetsarbete och är sedan 2007 certifierad som en 

”Säker & Trygg” förening. Verksamheten på vatten ställer krav på kunnande och ansvarstagande hos 

både ledare och deltagare.  

  

Kalmar kanotklubbs vision och mål antogs vid årsmötet 2016-02-17. Arbetet i klubben under 2020 

kommer fortfarande att utgå från denna och prioriterat är: 

Havskajak 

• Under 2020 kommer vi att erbjuda ett ledarpaket till de som vill bli ledare i vår förening. 

Paketet består av ett antal olika kurser, både internt i klubben, och genom Kanotförbundets 

kurser i Paddelpasset. Erfarna ledare kommer vara mentorer och hjälpa genom kurserna. 

• Ta hand om de medlemmar klubben får genom att fortsätta utveckling av grund- och 

säkerhetskurser. 

• Antalet prova-på-paddlingar för vuxna kommer att ligga kvar på 2019 års nivå till förmån för 

att frigöra ledarresurs för utveckling av grund- och säkerhetskurser samt ge möjlighet till att 

bredda kunskapen kring paddling hos både medlemmar och ledare. På sikt hoppas vi genom 

detta arbete kunna skapa goda förutsättningar för en ledargrupp som är trygg i sin roll, ha 

tydlig struktur på bl. a medlemspaddlingar och kan förmedla ”god paddelkunskap”. Genom 

att ge möjlighet till olika moment av träning för samtliga medlemmarna kan dessa växa både 

som paddlare och ledare.  

• Medlemspaddlingarna har olika teman för att ge möjlighet att träna säkerhet men även 

bredda sin paddelkunskap och kunskap kring miljön vi vistas i  

• Kurser/utbildning bör även under 2020 kunna erbjudas både internt och externt från andra 

arrangörer för att medlemmar ska kunna utveckla sin paddling. För att ge möjlighet till 

medlemmar att planera sitt deltagande i utbudet av turer och kurser bör ett ”skelett” av tur- 

och kursprogram för året finnas klart i slutet av april. 

 

  



Motionspaddling 

• Pga förändrade ledarresurser görs ungdomsgruppen om till en ren motionsgrupp 

(träning/tävling) som i riktar sig till vuxna/äldre ungdomar i föreningen. De tidigare 

ungdomsledarna blir ansvariga för detta och ungdomar från föregående år har möjlighet att 

fortsätta delta i denna grupp. Ingen nyrekrytering av ungdomar till en ungdomsgrupp 

planeras. Istället undersöks intresset kring att starta en familjegrupp där föräldrar och 

barn/ungdomar paddlar tillsammans för en naturlig ingång till kajakpaddling med möjlighet 

att senare välja inriktning på. De tidigare ungdomsledarna kan bidra med kunskap och 

guidning för denna grupp, men kommer inte att ansvara för den.  

 

Surfskigruppen 

Kalmar Kanotklubb har under sensommaren investerat i ytterligare surfskis vilket ger oss möjlighet 

att erbjuda fler att delta på våra träningar. 

• Vi har för avsikt att som tidigare år hålla ett träningstillfälle i veckan fr.o.m. maj-september. 

Träningstillfällena riktar sig till erfarna Surfski paddlare som behärskar säkerhet som reentry 

m.m.  

• Medlemmar som vill prova på att paddla Surfski är välkomna att anmäla sitt intresse till 

Surfski gruppen. När vi är en grupp kommer vi i att anordna ”prova på att paddla surfski”. 

• Vi hoppas att få tillfälle att genomföra några Down Winds och någon resa till Öland för att 

leka i vågor. 

• Vi kommer även att ta fram säkerhetsföreskrifter för hur vi ska hantera när medlemmar lånar 

klubbens surfskis för egen paddling. 

 

Canadensaruthyrningen 

Klubbens uthyrning av canadensare är vår största inkomstkälla. Inkomsten från uthyrning gör det 

möjligt för oss att ha låga avgifter, en väl fungerande anläggning, en bred verksamhet mm. 

Uthyrningen har under många år vilat på ett fåtal medlemmars ideella engagemang. 

Det finns nu ett stort behov av att bredda det här ansvaret, så vår förhoppning är att fler medlemmar 

har möjlighet att ställa upp och hjälpa till med detta. 

 

Stand Up Paddling 

• Starta upp en Stand Up Paddling (SUP) sektion vid Kalmar Kanotklubb! Initialt innebär det 

möjligheten att delta i träningspass och motionspaddling. Kravet då är att man har egen 

utrustning och en viss vana. Plats och tid anslås på klubbens hemsida. Under året undersöker 

vi möjligheterna för att utbilda ledare och köpa in utrustning. SUP sektionen planerar även 

deltagande vid 4-6 tävlingar under 2020 med upp till 4 personer som tävlar. SM går av 

stapeln 27-28/6 i Halmstad.  

  



Säker och trygg förening 

• Utveckla arbetet med Säker och trygg förening. Göra innehållet i dokumentet ”Säker & 

Trygg” känt bland medlemmarna. 

• Hålla dokumentationen kring säkerhetsrutiner och utbildning med koppling till 

personsäkerhet samt olycksfall uppdaterad. 

• Fortsatt arbete enligt klubbens certifiering som Säker och Trygg förening för samtliga 

verksamhetsgrupper som är berörda av verksamhet på vattnet.  

 

Styrelsen 

• Styrelsen tar fram en arbetsordning för föreningens verksamhet.  

• Årsmöte hålls 2020-02-25 

• Styrelsemöten hålls en gång/månad med uppehåll i juli 

• Slutföra översyn av behovet av fler platser att förvara kajaker. 

• Hemsida utökas med funktionalitet för att boka kajaker. 

• Fortsatt arbete för att engagera fler medlemmar. I maj planeras en klubbdag med möjlighet 

att pröva på klubbens olika aktiviteter som SUP, surf ski, havskajak, tävlingskajak och 

canadensare. 

 

Anläggningen 

• Arbetsdag där översyn av anläggningen ingår planeras till senare delen av april och oktober 

• Göra en inventarieförteckning för klubbens tillgångar och en underhållsplan (inkl. översyn 

elanvändning) för fastigheten. 

• Rengöring av tak ska beställas av firma. 
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