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Stöd paddlarklubben. Gör dina köp på www.sponsorhuset.se/karlstadspaddlarklubb. 

Det tjänar DU på. 
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Kortsiktiga mål (i år) 
 KPK avser delta i SUC/ JUC, SM samt aktersnurren och höstregattan med 10 deltagare. 

 Genomföra kanotskolan, fortsättningsgrupp för fjolårets deltagare, fortsättningsgrupp för 

årets kanotskoledeltagare. 

 Engagera minst sju ungdomsledare. 

 Att ledare har utbildning som är relevant för deras uppgifter som ledare. 

 Genomföra två möten med verksamhetsansvariga. Att ha bättre kommunikation med de som 

är verksamhetsansvariga samt kalla till månadsmöten.  

 Vi avser att ha ett pass motionspaddling i veckan för de medlemmar som önskar deltaga. 

 Genomföra minst tre kurser ”Lär dig paddla som vuxen”. 

 Att utveckla Karlstad Runt under 2014. Har utvecklats och bytt namn till Klarälven River Race 

och en ny tävlingsform Shot Track Maraton dessa två tävlingar skall bli grunden i KPK:s 

tävlingsverksamhet 2015 och i framtiden. 

 Utbildning. Att i samarbete med SISU genomföra utbildningar som stärker ledamöternas, 

ledare och funktionärernas behov. 

 Renovera klubbhuset. 

o Panelbyte på södra långväggen 

o Strukturera om kanothallen så att vi får en bättre placering för flytvästar. 

o Etablera en reklamplats på husets östra sida. 

o Placera omklädningsskåp i de två omklädningsrummen. 

 Göra iordning marken kring det nya cykelstället. 

 Sätta upp skyltar för kanotuthyrning för att öka mängden uthyrningar. 
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Långsiktiga (inom tre år) 
 Öka bredden på tävlingsverksamheten: minst 20 tävlingsdeltagare 2016. 

Genom att satsa mer på att utveckla ungdomsverksamhet mot mer träning, så att vi när bra 

resultat på tävlingar. 

 Minst 20 deltagare i kanotskolan 2015. 

 Minst 25 personer engagerade regelbundet i klubben verksamhetsområden och aktiviteter. 

 Genom att vi kommer att använda E-post, SMS och information på hemsidan samt genomför 

klubbmöten.  

 Utveckla motionspaddlingen. Ledarledda paddlingar en gång per vecka under säsong, senast 

2015 

 Representant i OS truppen 2016 Rio. Att på bästa sätt stötta de aktiva som är uttagna till 

landslaget. 

 Bygga om klubbhuset. 

o Köket behöver möbleras om och moderniseras. 

o Klubbrummet behöver göras iordning med nytt ytmaterial. 

o Nytt förråd i drakbåtshallen 

o Bygga om gym för att skapa ett öppnare rum. 

 

 


