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VERKSAMHETSPLAN 2021 – SID 1
STOCKHOLMS KANOTFÖRBUND

 Vårläger för elit i Kraftcenters regi
 Önskemål om fler läger - t ex nya Breddläger
 SPK planerar ett öppet läger
 Järfälla KoRK planerar multibreddläger i Nyköping under våren: Kanotslalom, slätvatten, kanotpolo
 Järfälla KoRK kör kanotpolo inomhus under vintern med max 8 deltagare
 Farsta KK planerar ett C-läger - fokus på bredd
 Stockholms KF överväger vårläger - fokus på bredd under maj inkl S:t Erikspaddel och övernattning
 DM 2021 
 Stockholms KF Hemsida - stockholmkanot.se

 Marknadsföra läger som är öppna för övriga klubbar
 S:t Erikspaddeln för redovisas per klubb och tävling – ej individuella resultat för ungdomar under 13 år. 
 Länka till Stockholms Cupens
 Kommunicera planer och aktiviteter i distriktet
 Information om öppna träningar/tävlingar
 Svenska KF överväger pris till bästa ungdomsförening i Stockholm
 Viktigt med snabb återkoppling av resultat, inför rekordtider på olika banor



VERKSAMHETSPLAN 2021 – SID 2
STOCKHOLMS KANOTFÖRBUND

 Stockholms-Cupen (Peter W)
 Planeringsmöte bokat, Diskussion om K2-klass och lagtävlingar, sponsring? För ungdomspaddling i distriktet?
 Mål att alla ska kunna vara med – från OS-kanotister till 80-åringar! 
 Stockholms KF fortsätter stötta Stockholms Cupen

 Ska vi skapa en Kanot-Podd? 
 I Dalsland finns en liknade Dalslands-cup som filmas – Vad kan vi göra?

 Öka flöden via hemsidan/Facebook/Instagram
 Stockholms KF - folder med karta under framtagande – ej tryckt ännu
 Gemensamma träningar för elit, ungdom och bredd i distriktet föreslås
 Samla info om när olika träningar äger rum i klubbarna och publiceras på Stockholms KF:s hemsida
 S:t Erikspaddeln

 Önskemål om flera deltävlingar och flera arrangörsklubbar, Bättre koordination av tävlingstillfällen –
vardagkvällar på försommaren och helger i aug-sept?

 Kombinera S:t Erikspaddeln med teknikkvällar?

 Finns intresse att arrangera nationella tävlingar i distriktet



UTBILDNINGAR

 intresse för digitala/fysiska utbildningar
 Utbildningar för både aktiva och ledare
 Ledarskapsutbildningar på distans
 Inspirerationsföreläsningar efterfrågades
 Tränare 1-3 utbildning (Svenska Kanotförbundet)

 Tränare distriktsnivå: Ledande kanot och Levande kanot

 Tränare på regional-/riksnivå: Ledande kanot

 SISU har en plattform för grundläggande tränarutbildningar
 Stockholms KF kan driva på SISU att ta fram anpassade utbildningar



UPPDATERAD KONTAKT INFOMATION!

Mycket viktigt att Stockholms KF kontinuerligt 
uppdateras med vem som är kontaktperson 
olika aktiviteter i respektive klubb samt får 

uppdaterade web-, mailadresser och 
mobilnummer 
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