Medlemsenkät Kalmar Kanotklubb 2020
Enkäten skickades ut vid två tillfällen i november – dels i separat utskick samt
påminnelse i medlemsbrevet som gick ut. Resultatet nedan är från uttag 2020-11-29.
Av kommunens ca 300 medlemmar så fick vi svar från 130 (några dubbelsvar togs bort) –
ett bra resultat!
Deltagande

Hinder för att paddla?

Har något av detta hindrat dig från att paddla mera?
Nej, jag har inte
upplevt något ovan
som ett hinder.; 41

Inte haft tid; 52
Det har inte funnits
ledare; 10

Jag har inte känt
mig
0
Motionskajakervälkommen;
har
inte räckt till; 1
Surfski har inte
SUP:ar har inte
räckt till; 0
räckt till; 3

Corona; 20
Havskajaker har inte
räckt till; 1

Varför medlem?

Varför är du medlem i Kalmar Kanotklubb?

Möjlighet att hyra
delar av anläggningen
billigare; 2
Klubbkajakavtal; 21

Stödmedlem; 10

Hyra
kajakplats; 38

Träffa andra
och paddla
tillsammans;
87

Utvecklas som
paddlare; 65

Vara med i
föreningens
gemenskap; 35

Vad brukar du paddla?

Vad vill du prova mer?

Bli ledare?

Hjälpa föreningen med?

Vad kan du hjälpa föreningen med?
Jag hinner inte bidra
till föreningens
verksamhet; 39

Fixa med huset och
anläggningen; 16

Uthyrning av
canadensare; 12
Styrelsearbete; 9
Försäljning av
Ullmax; 6

Betala medlemsavgift
(stödmedlem) är mitt
bidrag; 53

Arbetsdag
vår och höst;
57

Hyra ut badtunnan; 2
Ledare vid prova-på
paddling; 17

Ledare vid
medlemspaddling; 53

Vad skulle du vilja se mer av inom föreningen? (43 svar)
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Enklare att låna sup på egentid!
Fler dagar för ungdomar o träna inför tävling
Mer gemenskap (finns redan men kan bli mer). Mer träffar/aktiviteter även under
vintern med undantag för i år. Typ Stefans föredrag om paddlingen runt Öland.
Enkelhet är viktigt och tid för att träffas/fika, eftersnack och bygga gemenskap.
Möjlighet att gå fler kurser, ex teknikpaddling steg 1,2,3 osv.
Gärna fler ledarledda turer
Att vi skulle hinna träna mera på tekniker som är bra att kunna, och träna räddning
oftare,
Hur kan vi bli tydligare så folk är mer rädda om kajakerna ?
Nybörjaraktiviteter
Mer träffar....
Föreläsningar (efter corona pandemin).
Havskajakturer, typ dagsturer under helger, med lite olika svårighetsgrader, på olika
typer av natursköna platser. Under ledning av minst två formellt utbildade ledare
Prioritera ungdomsverksamheten
Klubbträffar i klubblokalen med föredrag inspiration.
Arrangerade turer endags- o helgturer
Dagsturer, kurser, inspirationsföreläsningar, paddla med andra föreningar
Korta och långa turer med havskajak
Ett ökat engagemang av fler medlemmar
Jag tycker att verksamheten utvecklats väl och saknar inget. Kanske någon dagstur
till?
Säkerhet och paddlingsteknik
Fler möjligheter att paddla havskajak som nybörjare och utvecklas där.
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Ungdomsverksamhet sup barngrup. Utrymme till förvaring av verksamhets material. En
öppen lokal att kunna tränana i, tex paddelergo gymutrustning. Tävlingsverksamhet
Turpaddlingar, gärna med övernattningar.
Saknar en paddlingskompis som kan följa med ut på spontana kortare turer
Inköp av exempelvis mer materiel till ungdomarna som tävlar exempelvis fler och mer
avancerade vingpaddlar så att en ungdom som satsar kan finna en paddel som
verkligen passar dess längd och paddlings stil. Möjligt inköp av vattentät mobil och tps
klocka för att kunna logga kajakrundor för ungdomarna som tränar och tävlar. Finns
även appar med klocka som talar man kan installera som talar om tiden varje minut
som kan vara ett hjälpmedel för ledare inom motions paddling/surfski och SUP.
Gärna övning i simhallen, för att känna mig mer säker.
Tävling i kanot.
Lite fler små "kurser" och "utbildningar" så att vi alla kan bli bättre på paddling och allt
runt omkring ex, natur, reperationer, säkerhet osv
Gärna ledarledda ”onsdagspaddlingar”. Temapaddlingar.
Längre paddelturer med övernattning
Skulle gärna deltaga i kurs för lära sig rolla
Jag skulle gärna vilja att föreningen införskaffade två paddelmaskiner så att man även
vintertid skulle kunna träna paddling. Detta skulle även vara bra för att kunna köra
teknikträning, framförallt med de ungdomar som vill tävla i kanot.
Inget direkt jag kan komma på, tycker det är bra balans i verksamheten
Mer kanot platser
Inspiration och teori
Halv- till heldagspaddlingar i omgivningen, jag flyttade till Öland för 4 år sen från
Jämtland.
Långturer
Fler som engagerar sig.
Påbörjade en säkerhetskurs häromåret och skulle gärna slutföra. Deltar gärna i
gemensamma paddlingar.

Övriga kommentarer (16 svar)
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Jag önskar att paddla med min egen kajak när jag känner för det och då är det perfekt
att ha en plats vid vattnet och som dessutom alltid är tillgänglig för mig.
Ett stort tack till alla trevliga ledare och erfarna paddlare i klubben som på ett seriöst,
engagerat, tålmodigt och vänligt sätt delar med sig av sin erfarenhet och kunskap!
SUP och kajak borde inte vara på samma dag, kunde inte pröva sup för
kajakpaddlingen gick före.
Är ännu inte en tillräckligt erfaren paddlare för att vara ledare men kanske på sikt.
Det är en fantastiskt trevlig klubb!
Hoppas kunna paddla mer, i år har jag inte paddlat något! ( mer än lite)
Paddlar mest själv men ska även försöka dyka upp på motionspaddlingen
Fin förening och möjlighet till fantastiskt paddling
Jag blev medlem under året och vill vara med mer under nästa år
Kul klubb med trevligt folk
Är för tillfället fritidsboende på Öland och har tänkt mig att besöka klubben i mån av tid
Har köpt surfski så är osäker på tiden /engagemanget på klubben
Jag har för lite tid just nu men hoppas på bättre tider!

