
2013 Verksamhetsplan Kanotslalom Breddkommittén 
 
 
Beskrivning av genomförandet av kommitténs arbete: 
Breddkommittén har kontinuerliga möten minst en gång i månaden, både fysiska och via 
telefon. De olika ansvarsområden som kommittén har delas på ett smidigt sätt upp mellan 
personerna i kommittén och kan även delegeras till personer utanför den. Arbetets 
fortskridande följs upp på kommitténs möten.  
 
Det arbete som kommittén utför ska ha en bred förankring i föreningarna runt om i landet. De 
som sitter i kommittén ska ha förtroende från klubbarna och själva representera väl 
fungerande föreningar, för att på så sätt fånga upp de goda idéer och tankar som finns inom 
svensk kanotslalom. 
 
 
Mål 1-2 år: 
Beskrivning av målen Planerade aktiviteter under kommande år 

1. Öka antalet tävlande från 106 
individer 2012 till 120 individer 
2014 
 

2. Öka antalet LOK-deltagartillfällen 
från 5403 st 2011 till 6500 st 2014 
 

3. Skapa en bra tävlingskalender med 
stort utbud av kvalitativa tävlingar 

 
4. Arrangera kvalitativa ungdomsläger 

med meriterade ungdomsledare. 
 

5. Fortsätta vidareutveckla 
media/informationsspridning, ex 
Kanot.com 

 
6. Vidareutveckla Störtlopp som gren 

inom SKF 
 

7. Vidareutveckla svenska ledare inom 
kanotslalom med 
coachningskonferenser 

 
 

 
Ökat samarbete och dialog mellan klubbarna 
för att kunna utnyttja olika klubbars 
erfarenheter och kunskaper, exempelvis från 
Idrottslyftprojekt. 
 
En tävlingskalender med Sverigecup, SM; 
Bassängcup (vintertid) & C-tävlingar.  
 
Inköp av vandringspokaler till fler klasser. 
 
Fortsatt vidareutveckling rankingsystem. 
 
Fortsatta kompletterande inköp till 
tidtagningsutrustning. 
 
Arbeta fram ett bättre stöd för 
tävlingsarrangemang. 
 
2 breddläger för ungdomar med meriterade 
och skickliga ungdomsledare. 
 
2 coachningskonferenser för 
vidareutveckling av svenska ledare inom 
kanotslalom. 1 konferens i samarbete med 
Elitkommittén.  
 
Tävlingskalender för störtlopp, med flera 
deltävlingar samt SM. 
 
Uppmuntran och assistans för 
vidareutveckling av störtlopp inom svenska 
kanotklubbar. 

 



 
Mål 3-4 år: 
Beskrivning av målen Planerade aktiviteter under kommande år 

1. Öka antalet tävlande från 106 
individer 2012 till 150 individer 
2016. Fokus på ungdomar. 
 

2. Hjälpa klubbar att utveckla en 
träningsmiljö som kan möta hela 
spektret från nybörjare till elit. 

 
3. Att öka antalet LOK-

deltagartillfällen från 5.403st 2011 
till 8.000st 2016 

 
4. Vidareutveckla Störtlopp som gren 

inom SKF 
 

5. Skapa en bra tävlingskalender med 
stort utbud av kvalitativa tävlingar 

 
6. Vidareutveckla svenska ledare inom 

kanotslalom med 
coachningskonferenser 

 
7. Arrangera kvalitativa ungdomsläger 

med meriterade ungdomsledare. 
 

 
Ökat samarbete och dialog mellan klubbarna 
för att kunna utnyttja olika klubbars 
erfarenheter och kunskaper, exempelvis från 
Idrottslyftprojekt. 
 
En tävlingskalender med Sverigecup, SM; 
Bassängcup (vintertid) & C-tävlingar.  
 
2 - 3 breddläger för ungdomar med 
meriterade och skickliga ungdomsledare. 
 
2 coachningskonferenser för 
vidareutveckling av svenska ledare inom 
kanotslalom. 1 konferens i samarbete med 
Elitkommittén.  
 
Tävlingskalender för störtlopp, med flera 
deltävlingar samt SM. 
 
Uppmuntran och assistans för 
vidareutveckling av störtlopp inom svenska 
kanotklubbar. 
 
Ytterligare investeringar för att underlätta 
störtloppsarrangemang 
 

 
 


