
Verksamhetsplan, Kalmar kanotklubb 2023 
  

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 

2023 kommer fortfarande att utgå från denna och prioriterat är: 

Ledare- och medlemsvård 

Ledare ska uppmuntras att delta i utbildningar för att stimulera till fortsatt engagemang och 

aktivitet i klubben. 

Medlemmar som inte är ledare är även välkomna att ansöka om bidrag till utbildningar och 

kurser till styrelsen och motivera varför. Försök i första hand att ansöka via RF SISU.  

 

Havskajakgruppen 

Havskajakgruppen kommer under 2023 fortsätta att erbjuda kortare och längre ledarledda 

paddlingar och kurser i form av onsdagspaddlingar, grundkurser, säkerhetskurser samt övriga 

kortare turer och helgturer. Vidare planerar vi att arrangera gemensamma aktiviteter 

tillsammans med andra paddelgrupper i klubben. 

 

Motionsgruppen   

Motionsgruppen riktar sig till föreningens vuxna och äldre ungdomar som önskar få jobba 

mer aktivt med puls och styrka i kajaken! Vi paddlar med motionskajaker och vingpaddlar 

och tränar distans, intervaller inriktat på tröskel-/mjölksyraträning etc. samt  besättning. 

Under år 2023 planerar vi: 

• ledarledd träning 2-4 ggr/månad under säsongen ca maj-september 

• att hålla regelbunden besättningspaddling 

• deltagande i 1-2 träningsläger (trol. vår- resp höstläger - ungdomar) 



 

 

SUPgruppen   
 

Planen för nästa säsong är att fortsätta med träningar en gång i veckan för både juniorer och 

vuxna. Träningarna kommer rikta sig till den som vill höja pulsen och använda paddlingen 

som träningsform. 

Vi har som målsättning att ha ett träningsläger för tävlingsaktiva ungdomar här i Kalmar. Och 

försöka att göra en repris på Backyard ultra - Sup likt den vi hade i början på säsongen 2022 

Träningsläger 

Tävling och träningsläger 

Tävlingsaktiva inom Sup Sektionen hoppas kunna komma iväg på träningsläger och delta på 

några av SSRS tävlingar under 2023 ca 3. 

Kurser och utbildningar 

Ledare inom Sup Sektionen uppmuntras att åka på träningsläger och grenspecifika 

utbildningar för att i 

sin tur sprida kunskaperna vidare till klubbens medlemmar. 

Material 

Önskemål om nya paddlar finns till våra mindre paddlare. Även flytvästar mer anpassade för 

sup. 

Samarbeten 

Fortsatt samarbete med andra klubbar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet, samt 

deltagande i utvecklingsgruppen för träning och tävling för ungdomar - sup, via 

kanotförbundet. 

 

 
 

 

Surfskigruppen  

Kalmar Kanotklubb fick 2021 en surfski SS2 av Eva Egnell, denna kommer att vara på plats i 

det nybyggda förrådet under våren -23, denna ger nya möjligheter för både nybörjare och er-

farna att lära och utvecklas i besättning. 

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

Träningstillfällena riktar sig till Surfski paddlare som behärskar paddling och säkerhet som 

bl.a. reentry.  Men alla är inte atleter för att man paddlar surfski. Är man erfaren havspaddlare 

så fungerar det också bra. 

 

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

ski-gruppen. När vi får ihop en grupp kommer vi 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/rutiner för hur vi ska hantera när medlem-

mar lånar klubbens surfskis för paddling på egen hand. 

 

 

 

 



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.  

 

 

Säker och Trygg förening  

Kalmar Kanotklubb har idag ett väl utarbetat säkerhetstänk och i framtiden är det nu viktigt 

att vi fortsätter att förvalta detta samt se till att arbetet hålls levande och anpassas allteftersom 

vår verksamhet utvecklas. Under kommande år görs detta bl a genom: 

• noggrann genomgång av samtliga kapitel i vår Säker och Trygg-pärm (material utöver 

vår grunddokumentation som redan setts över) 

• att sträva efter att HLR-utbildning för ledare i föreningen genomförs 

• hålla ett möte under försäsongen med alla ledare för diskussion kring vårt säkerhets-

arbete 

 

Hemsidan  

Under år 2023 planeras hemsidan att fortsätta drivas i nuvarande form. Därtill är tanken att 

följande punkter genomförs: 

• Införandet av ett digitalt bokningssystem att använda till våra canadensare, kajaker 

samt också, på prov, delar av våra kurser och aktiviteter 

• Ett tillfälle för ledare där vi går igenom hemsidan och kalendern så att man kan lägga 

ut aktuella turer, nyheter eller inspirera med bilder och berättelser från olika aktiviteter 

 

Anläggningen 

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

oktober. 

• Uppdatera underhållsplanen och försöka i första hand genomföra underhållet med ide-

ellt arbete eller köpa in tjänster. 

• Söka bidrag från kommunen senast 1/9 för underhåll och investeringar som planeras 

för nästkommande år. Bl.a. kommer bidrag sökas för att investera i samma låssystem 

som övriga förrådsbyggnader. 

• Slutföra bryggbytet. Bryggor är beställda och anländer under våren 2023. 

• Slutföra arbetet med att bygga inredningen till förrådet bakom kanslibyggnaden, som 

bl.a. är till för en K2 och surfski för 2 personer. Förrådet byggdes under 2022, men in-

redningen till förrådet behöver färdigställas innan kajakerna kan flytta in. 



 

Styrelsen 

• Arrangera årsmötet 28 februari  

• Styrelsemöten hålls en gång/månad med uppehåll i juli 

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

möjlighet att pröva på klubbens olika aktiviteter som SUP, surfski, havskajak, täv-

lingskajak och canadensare. 

 

 


