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Tillsammans förverkligar vi paddlingsdrömmar
Svensk kanot är en trygg och kraftfull rörelse som 
möjliggör upplevelser och prestationer i världsklass. 
Med respekt för miljön där vi trivs och utvecklas och 
med mod att utmana framtiden.



Hållbar

Vi lämnar bara krusningar och mersmak. 

Välmående medlemmar och natur är en förutsättning för vår verksamhet. Vi 
erbjuder paddlingsglädje genom hela livet. Här sker fysisk och psykisk utveckling i 
balans med återhämtning, på alla nivåer. Vi arbetar för att minimera vårt avtryck i 
naturen och vurmar särskilt för vår arena vattnet. 



Trygg

Välkommen hem, till Svensk kanot.

Svensk Kanot står öppet för alla som vill paddla. Här ska alla känna sig värdefulla 
och få samma förutsättningar. Vi verkar för en trygg och säker miljö, både i mötet 
mellan människor och på vattnet. Hos oss finns det alltid någon som lyssnar och 
agerar vid otrygghet. 



Stolt

Det är mäktigt och fint att vara vi. 

Tillsammans skapar vi upplevelser och prestationer i världsklass. Vi gör vårt bästa 
och kan stolt blicka tillbaka på det vi gjort. Vi uppmärksammar det lilla och nära 
såväl som det stora. Alla ska veta att idrottsrörelsen och föreningslivet som vi 
bygger är en unik och viktig kraft för folkhälsa, glädje och gemenskap, engagemang 
och demokrati. 



I täten

Vi står i rampljuset – med mod, svett och kraft.

Vi är med där det händer. Och vi är beredda att ta i och våga för att komma längst. 
Vi lyssnar och lär, testar och utvecklar. Med framåtanda och lösningsfokus är vi en 
lärande organisation med utbildning och forskning som givna framgångsfaktorer. Vi 
är ett förbund för vår tid



Tillsammans förverkligar vi paddlingsdrömmar

Hållbar – Trygg – Stolt – I täten



Välkomna till Bosön!
• Program hittar ni på kanot.com
• Lokaler
• Toaletter
• Nödutgångar
• Mat & Fika
• Gemensamt träningspass lördag kväll
• Mästarvillan
• In- och utcheckning

https://kanot.com/forbundet/kanotkonvent/kanotkonvent-2023/program-2023


Fredag
• Friluftsuppstart
• Stationsmingel

Lördag
09.00-10.30: Gemensam intro
10.30-11.00: Fika
Från 11.00:
• Friluftsspåret
• Tränarkonvent
• Arrangörs- & Föreningsspår
• Kanotslalomkonferens
• Drakbåtskonferens
Avslut mellan 16.15-16.45, 
ombyte och mot idrottshallen!

17.00: Träningspass med Lofsan
18.45 Middag
Mästarvillan öppen till 23.00

Söndag
• Från 08.15: Friluftsliv
• Från 08.30: Föreningsspår
• Från 08.30: Tränarkonvent
• Checka ut i samband med 

frukost.





Ungdom

Elit

Elitförberedande

Utveckling 
Förening & 
Verksamhet

Barn

Inom 
Kanotförbundet

Rekrytering Paddling genom hela livet
Friluftsliv &

Motion



Hållbarhet
• Ekologisk – Social -

Ekonomisk
• Kartläggning 2022 > 

Policy 2023

Återstart
• Nyrekrytering
• Föreningsutveckling
• Breda motionstävlingar

Organisation & Arbetssätt
• Tydliggöra förbundets 

organisation och 
arbetssätt.

Barn & Ungdom
• Nyrekrytering
• Skolsamverkan
• PaddlePower

Elit
• 2022 – wow! 
• 2023 – spännande!
• Elitutveckling

Friluftsliv
• Nytt projekt att sjösätta, 

inarbetade att utveckla
• Utbildningar
• Ledarläger & andra träffar

Påverkansarbete
• Riksidrottsmötet
• Forsrestaureringar

Anläggningar
• Arena Vattnet
• Föreningsstöd



Tillsammans förverkligar vi paddlingsdrömmar
Svensk kanot är en trygg och kraftfull rörelse som 
möjliggör upplevelser och prestationer i världsklass. 
Med respekt för miljön där vi trivs och utvecklas och 
med mod att utmana framtiden.
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Mästarvillan öppen till 
23.00
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