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Fokusområden 2013
Kursverksamheten har de senaste åren visat sig vara en viktig del av klubbens verksamhet på
många sätt. Kurserna ger klubben viktiga intäkter som är en bra bas för vår ekonomi, men det är
också genom våra kurser som vi introducerar nya medlemmar till vår klubb och till forspaddling.
Kurserna ger dessutom möjlighet för de som vill utvecklas som instruktörer att göra det. Under
2013 vill vi därför fortsätta lägga stort fokus på vår kursverksamhet. Detta fokus inbegriper även
indirekt verksamhetsområdena klubbutrustning, utbildning samt säkerhet.
Vi vill även arbeta för att behålla de medlemmar som har börjat paddla förra året, och de som
kommer att gå våra grundkurser under året. Vi vill därför bl.a utveckla konceptet ”rookie-tur”,
och fortsätta erbjuda regelbunden klubbpaddling och andra klubbaktiviteter.

Verksamhetsomåden - mål och förslag på aktiviteter för 2013
Medlemmar
Mål: Att verka för att bibehålla kursdeltagare som medlemmar och ha en positiv
medlemsutveckling över tid.
Under 2013:
 Skapa förutsättningar för att de som går våra kurser fortsätter paddla

Kursverksamhet
Mål: Att erbjuda kurser av hög kvalitet i forspaddling och eskimåsväng.
Under 2013:
 Genomföra 3-4 grundkurser, 2-4 prova-på-paddlingar och 4-5 eskimåsvängskurser
 Utveckla kursdokumenten för våra kurser
 Fortsätta arbetet i den kursgrupp som bildades 2011
 I större utsträckning genomföra utvärderingar av våra kurser
 Aktivt följa upp kurserna i form av erfarenhetsutbyte mellan instruktörer, kursrapporter
och liknande

Utbildning
Mål: Verka för att utbilda medlemmar, funktionärer och instruktörer.
Under 2013:
 Söka medel från Idrottslyftet till ledarutbildning, t.ex. till forsinstruktörsutbildning genom
SKF
 Genomföra HLR och Första hjälpen i samarbete med SISU
 Fortsätta att introducera nya hjälpinstruktörer i kursverksamheten
Klubbturer
Mål: Att erbjuda organiserade paddlingsresor för alla medlemmar, men med särskilt fokus
på nybörjare.
Under 2013:
 Utveckla konceptet ”Rookie-tur”, dvs klubbtur för att fånga upp de som gått kurs och vill
komma vidare
 Ordna 2-3 klubbturer under säsongen med ansvarig från styrelsen eller delegerad som
“reseledare”. Erbjuda viss form av innehåll/teman på turerna
 Samarbeta med Freestylekommittén angående Norrlandsturen och andra arrangemang
Klubbaktiviteter
Mål: Att verka för att skapa en trivsam stämning i klubben.
Under 2013:
 Ordna en ”komma-igång-paddling” på våren
 Ordna medlemsaktiviteter som grillningar, filmvisningar eller liknande
 Ordna två städ- och reparationsdagar med grillning, en på våren och en på hösten
 Genomföra traditionella aktiviteter såsom Luciapaddlingen

Klubbhuset
Mål: Att underhålla och utveckla vårt klubbhus.
Under 2013:
 ”Renovera” och utrusta köket/pentryt
 Fortsätta att hyra ut till icke medlemmar om tillfälle ges
Tävling
Mål: Att jobba för att KKSS är en aktiv klubb i tävlingssammanhang på nationell nivå.
Under 2013:
 Fortsätta sponsra ungdomsgruppen med tävlingsavgifter
 Verka för att ha deltagare i alla discipliner på Fors-SM
Klubbträning
Mål: Att erbjuda medlemmar regelbunden och delvis ledarledd träning.
Under 2013:
 Genomföra klubbpaddling utomhus en gång i veckan från början av maj till slutet av
oktober
 Utse ansvariga för varje klubbpaddling
 Genomföra temapass på minst två klubbpaddlingstillfällen
 Erbjuda möjlighet till inomhuspaddling i Eriksdalsbadet varannan vecka från oktober till
april
 Fortsätta samarbetet med BKK om träningstider, kajaker och utrustning för
inomhusträning
Arrangemang
Mål: Att genomföra tävlingar i slalom och Kajakcross - Stockholm White Water Games.
Under 2013:
 Verka för att introducera nya personer i tävlingsledningen
Hemsida
Mål: Att ha en aktiv och uppdaterad hemsida som speglar samtliga verksamheter i
klubben.
Under 2013:
 Verka för att fler medlemmar börjar skriva på hemsidan

PR & Sponsring
Inga planerade sponsoraktiviteter under 2013
Ungdomsverksamhet
Se separat dokument
Klubbutrustning
Mål: Att arbeta för att ha tillgång till ändamålsenlig och säker utrustning till våra kurser
och medlemmar. Att ha 10 kompletta forsutrustningar.
Under 2013:
 Köpa in nya paddlar, hjälmar och kapell
 Köpa in minst en ny kajak
 Söka medel från Idrottslyftet för inköp av utrustning till ungdomsverksamheten
 Vårda och laga trasig utrustning
 Inventera utrustning som används under inomhussäsongen
Säkerhet
Mål: Att verka för att en god kultur gällande säkerhetsfrågor genomsyrar all
klubbverksamhet.
Under 2013:
 Utse en arbetsgrupp som jobbar med säkerhetsfrågor
 Ordna en säkerhetsdag för medlemmar
 Utveckla säkerhetsrutiner för våra kurser och kommunicera dessa till alla ledare
Bryggprojektet
 Bryggan planeras vara på plats under senvåren 2013

