
Svenska Kanotförbundet

Vill er förening starta upp eller utveckla 
barn- och ungdomsverksamhet inom SUP-paddling?

Yo! WhatSUP

Yo! WhatSUP är ett kick-start-projekt för organiserad barn- och ungdomsverksamhet för 
SUP-paddling inom Svenska Kanotförbundet (SKF), i samverkan med RF och Svenska Spels 
Rörelsefonden.  
 Projektet möjliggör för fem anslutna föreningar att få stöttning med materiell, ekonomi 
och rekryteringskoncept. Projektet riktar sig mot två olika typer av föreningar:

•  En ”nystartad” förening med SUP-inriktning, som vill starta upp eller utveckla  
barn- och ungdomsverksamhet.

•  En välfungerande förening med stark barn- och ungdomsverksamhet inom annan  
kanotgren, som vill starta upp verksamhet inom SUP.

Vad innebär projektet och hur genomförs det i korthet?
Under maj-juni genomförs en rekryteringsfas, med två veckors öppna skolpaddlingar med 
hjälp av MEGA-SUP:ar dit samtliga mellanstadieklasser på orten bjuds in att testa på paddling 
under skoltid. Föreningen har 1–2 st närvarande, arvoderade ledare som håller i testa-på- 
tillfällena. 
 Inför rekryteringsfasen utbildas ledarna i grundläggande SUP-kunskap och teknik, samt 
kring prova-på-upplägg.
 I samband med prova-på-tillfällena för skolorna tilldelas föreningen ett ”SUP-paket” med 
sex uppsättningar av uppblåsbara SUP-brädor, paddlar, leash och flytvästar, för att användas 
i  fortsatt verksamhet.
 Under sommarmånaderna genomförs fyra (4) st allmänna prova-på-tillfällen med 
 MEGA-SUP och klubbens nya SUP:ar på ortens populäraste badställe. Föreningen har 
1–2 st arvoderade ledare på plats som håller i tillfällena.
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Utrustningspaket till föreningen
– 5 st Yster ISUP 12’6” x 23’, barn- & ungdomsbräda
– 1 st Yster ISUP 12’6” x 30’, ledarbräda
– 5 st Yster Juniorpaddel, tvådelad carbon/glasfiber 75”
– 1 st Yster Ledarpaddel, tredelad carbon 86”
– 6 st Yster 12’ leash
– 6 st Baltic Flytväst

SKF:s ansvar i projektet
SKF ansvarar för nedan delar i projektet, men kan med ekonomisk stöttning och föreningens 
vilja tilldela föreningar eller föreningsmedlemmar ansvarsområden.
• Inköp av all utrustning
• Beslut om vilka föreningar som ingår i projektet
• Tillgodose ekonomisk stöttning för att täcka arvode och transportkostnader
• Logistikplanering och transport av utrustning
• Framtagning av reklammaterial
• Utbildning av ledare
• Kommunikation med kommun, skolor och föreningarna
• Utvärdera projektet

Föreningens åtagande
Föreningar som önskar delta i projektet åtar sig nedan delar:
• Utnämna en föreningsrepresentant med kommunikationsansvar mot SKF
• Tillgodose 1–2 ledare vid prova-på-tillfällen 
• Se till att ledarna närvarar vid SKF:s utbildningstillfälle
• Bjuda in till ”SUP/Sommar-skola” någon gång under sommaren
•  Tillgodose ledarledd barn- och ungdomsverksamhet framåt i föreningsregi, för de som önskar 

fortsätta paddla SUP. Verksamheten ska LOK-stödsredovisas.

Ansök om att delta i projektet
Skicka in en ansökan till danny.hallmen@kanot.com senast 31/1 där ni kort besvarar följande:
• Beskriv kortfattat er föreningsverksamhet idag
• Har ni barn- och ungdomsverksamhet idag och i vilken omfattning?
• Hur ser er tillgång till utrustning för barn och ungdomar ut idag (SUP)?
• Hur ser er tillgång till barn- och ungdomsledare ut idag?
•  Om ni skulle bli utvalda att vara en del av projektet, beskriv vilken intention ni har och hur ni 

tänker er barn- och ungdomsverksamhet ser ut efter projektet (augusti och framåt)

Beslut om projektföreningar
Beslut om vilka fem föreningar som kommer ingå i projektet tas under februari.

Frågor eller funderingar
Projektansvarig Danny Hallmén, danny.hallmen@kanot.com eller 073-625 41 98
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