
Svenska Kanotförbundet

INBJUDAN MULTIBREDDLÄGER I SÖRMLAND 2023

Efter förra årets succé så bjuder vi återigen in dig som är 13–19 år och kanotintresserad 
till ett multibreddläger i Nyköping och Oxelösund med kanotsporten i fokus. 

Kom och prova discipliner du inte kör i vanliga fall. Prova-på-pass inom polo, sprint, 
slalom och fors står på programmet samt föreläsningar och trevligt umgänge.

Varmt välkommen till Nyköping och Oxelösund för en händelserik helg 28–30 april med kanot-
sport och gemenskap i fokus. Ett perfekt läger för dig som är van paddlare, men som vill prova 
på  några av Svenska Kanotförbundets olika discipliner under trygga former med duktiga ledare – 
 kanotpolo, sprint och kanotslalom står redo för dig! 

Vi bor på Nyköpings Arenor Rosvalla i ”VIP:en” på egna luftmadrasser/liggunderlag, där vi även har 
föreläsningochäterdeflestamåltiderna.DegrenspecifikapassenkörsiNyköpingochOxelösund.

Villduhameddigenegenkajaksåärdetokej,mendetfinnskajakerochövrigutrustninginom
samtliga discipliner att låna.

PROGRAM
Fredag 28 april
17.30 Ankomst och samling på Nyköpings Arenor Rosvalla
18.00 Middag
19.00 Uppstart
19.15  Föreläsning: ”Vi levlar UPP” med Caxton Njuki. 

Föreläsningen kommer att bjuda på enkla praktiska tips som du direkt kan börja göra för 
att bli lite bättre på det du redan gör. Allt från praktiska till mentala tips. 
Är du intresserad av att ”Levla UPP” som idrottare så är detta en föreläsning för dig!
CaxtonNjukiärenflitigtanlitadföreläsareförolikagrupperochorganisationerochkom-
mer att dela med sig av sin kunskap och erfarenheter.

20.30 Kvällsfika
22.30 Tyst och släckt
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Lördag 29 april
07.30   Frukost
09.00–12.00    Prova på olika discipliner i tre grupper, sprint och slalom i Nyköping och polo 

i Oxelösund.Transportskermedminibussar.
12.30   Lunch (vi äter lunchlådor på plats vid aktiviteterna)
14.00–17.00  Prova på olika discipliner fortsättning.
18.00   Middag
19.30    Sjukgymnast Björn Fiander: Hållbarhet och träningsmängd. Träna det du vill bli bra 

på och variera din träning. Inspiration från Van der Pohl och en vardag med rehab.
20.30  Kvällsfika
22.30  Tyst och släckt

Söndag 30 april
07.30   Frukost
09.00–12.00  Prova på olika discipliner
13.00   Lunch (Rosvalla)
14.00  Avslutning
15.00   Hemfärd

ANMÄLAN
Anmäl senast 12 april 2023, max deltagarantal 40 personer. 
Anmälan skickas till  info@forspaddlare.com, ange ”Multibreddläger 2023” som rubrik.  
Följande information ska  framgå i anmälan:
• Namn
• Klubb och disciplin
• Personnummer
• Telefonnummer till anhöriga
• Allergi/specialkost
• Övrig info som kan vara viktigt för arrangörerna att veta

DELTAGARAVGIFT
Deltagaravgiftenär500kr,betalastillNyköpingForspaddlarebankgiro309-6609vidanmälan.SKF
Sörmland betalar deltagaravgifterna för sörmländska paddlare.

ÖVRIGT
Medföljande föräldrar/ledare är välkomna och betalar inget om man är villiga att hjälpa till som
hjälpledare,matutdelare,chaufförochannat.

KONTAKT
KarinFällmanLillqvist,NyköpingsForspaddlare070-2563298
MarjaFiander,NyköpingsForspaddlare0708-276228

Multibreddlägret genomförs som ett regionalt läger i Sörmland, men givetvis är klubbar och del-
tagarefrånandraregionervälkomna!Dettaärettsamarrangemangmellanolikakanotklubbari
Sörmland med syfte att bredda kanotsporten och öka nätverkandet mellan  
olika kanotdiscipliner i regionen och landet.
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ADRESSER DÄR DET HÄNDER

Boende
Nyköpings Arenor Rosvalla
Idrottsvägen 12
61162Nyköping

”VIP:en”, gå till höger i stora entrén, förbi Multihallen och ta trappan upp till höger, skyltning 
kommerattfinnas.

Kanotslalom
Nyköpings Forspaddlare
Periodgången 8
61137Nyköping

Sprint
Nyköpings Kanotklubb
Brandholmsvägen 58
61164Nyköping

Kanotpolo
Medley Ramdalen Sportcenter (stängd för renovering – träningen sker utomhus)
Torpvägen 1c
61335Oxelösund

Varmt välkomna!

Nyköpings Forspaddlare, Nyköpings Kanotklubb och Oxelösunds Kanotklubb
i samarbete med Svenska Kanotförbundet


