
SVENSKA KANOTFÖRBUNDET  SWEDISH CANOE FEDERATION  

Kick off läger Jönköping 14-16 okt  

”Sprint & maratonteamet 05-06 dam” 

Syfte: Helgens syftar till att starta upp satsningen och grupprocessen, lära känna varandra, 

sätta upp ramarna för gruppen samt träna besättning 

Mål: Att starta upp grupprocessen & ha kul tillsammans 

Utvecklas inom besättningsteknik och testa besättningar 

Få förståelse för vikten att skriva träningsdagbok, ha kontinuitet i träningen samt 

uppvärmningens betydelse ut ett prestations och skadeförebyggande perspektiv 

Plats: Jönköping 

Samling: 18:00 på Jönköpings roddsällskap för middag, Klubbhusgatan 7 vid Munksjön. Avslut kl 

16:30 på söndagen. 

Boende: Vi kommer att bo på i lägenheter, City apartments, Klostergatan 18, ca 2km från 
Roddklubben.   

 
Resa: Löser ni själva, samåk gärna. Vi löser en transport från tågstation på fredagen kl 17:30 

och en till tågstationen på söndagen. OBS! Du ansvarar själv för att boka denna med Åsa 
senast 12/10, asa.eklund@kanot.com 

 
Mat: Samtliga måltider lagar vi grunden själva i våra lägenheter. Är det någon som behöver 

förtydliga några kostavvikelser utöver det ni angett i anmälan så får ni kontakta Åsa 
angående detta.  
 

Träning: Vi kommer köra 1-2 besättnings- samt 1 landpass per dag. Upplägg fås på plats. 
 

Utrustning: Paddel, dubbla uppsättningar varma paddelkläder, varma överdragskläder att ta på sig 

direkt efter paddelpasset, flytväst, mössa, vantar, kapell, paddelhandskar, handsprit, 

löparskor, kläder för landträning ute och inne, vattenflaska, klocka & klockställ, snöre för 

att mäta inställning – d v s du ska ha koll på ditt avstånd mellan sists & fotstöd, ryggsäck 

(vi kommer jogga ner till klubben rån boendet) toalettartiklar, lakan, handduk & övrig 

personlig utrustning samt ett glatt humör! 

Kanoter: Vi kommer enbart köra besättning så ni behöver inte ta med någon K1:a. 

Säkerhet: Flytväst är obligatoriskt för alla deltagare samt att vi kommer ha följebåt på vattnet. 

Covid: Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vid minsta sjukdomstecken stannar 

ni hemma. Kontakta Åsa omgående om ni blir sjuka. 
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Kostnad: Kostnaden för höstens aktiviteter kommer att faktureras din klubb i oktober. Storleken 

på kostnaden avgörs utifrån vilket lägerpaket du valt i anmälan.  

 

Ledare: Åsa Eklund och Susanne Gunnarsson, hjälp Julia Lagerstam 

 

 

Kommunikation: Vi kommer i dagarna att skapa en Whats up grupp för er aktiva som vi använder 

för snabb kommunikation på läger mm. 

 

Frågor:   Åsa Eklund, asa.eklund@kanot.com, 073-331 19 77  

 

Varmt välkomna! 
                                                                                                     

Åsa & Susanne 

 

 

Boendefördelning        
Lägenhet 1 
Astrid Myrberg/ Olivia Larson 

Matilda Nillbrand Palm/ Tyra Sivtoft 

Lägenhet 2 

Emelie Ferguson/ Nelly Tyrebrant 

Tove Enger/ Vendela Lövberg 

Sandra Gyllström/ Salima Roslund 

Lägenhet 3 

Elsa Jentzen/ Elsa Birath 

Moa Nilsson/ Emilia Nilsson 

Lägenhet 4 

Åsa Eklund/Susanne Gunnarsson 
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