Föreningen KanotSyd
Verksamhetsberättelse för år 2016.
Föreningen KanotSyds ledord:
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Aktiviteter:
Föreningen KanotSyd är nu tillsammans med några andra projekt i Sverige ett av de
kraftcenter som förbundet satsar på. Vi jobbar främst för att stärka samarbetet i den södra
regionen. Vi samarbetar med övriga Kraftcenter och lär av varandra.
Vi har under året fått stöd av Svenska kanotförbundet dels genom direktstöd och dels genom
Idrottslyft.

Syftet har ytterst varit att:







stötta ungdomar som valt att satsa på kanot, utveckla och stimulera kanotaktiva
ungdomar i regionen. (öka antalet ungdomar som fortsätter in i junior- och yngre
seniorålder).
försök till aktivering/reaktivering av föreningar inom regionen
talangutveckling i ålder cirka 13 år och uppåt
erbjuda om möjligt ”en stöttande” del för äldre kanotister (17-18 år och uppåt),
exempelvis tuffare träning vid lägren ett par gånger/år.
öka intresset för att utbilda sig inom kanotsporten.

Föreningens medlemsklubbar är:
Eskimå, Helsingborgskanotisterna, Lödde, Malmö, Ängelholm, Höör och Landskrona.

Material:
Vi har några K1-or och besättningskanoter som vi köpt in genom åren och finansierat av
idrottslyftpengar, de är placerade i Helsingborg, Ängelholm och Karlskrona.

Träningsverksamheten:
Tränare (elitaktiva och fd elitaktiva med bra kunskaper inom träning för kanot och med stor
erfarenhet) inom regionen nyttjas inom vår verksamhet.

Följande läger genomfördes 2016:

Årsmöte den 31 januari, Löddeköpinge.
Ett prova-på-läger för tjejer 30-31 januari, Lödde (kostnadsfritt för aktiva). Ledare Cajsa
Zeidler och Johanna Johansson. 8 st tjejer deltog.
Ett läger för killarna i slutet av januari, 29-31, i Karlskrona tillsammans med drakbåtslaget,
test m.m. Ledare Cecilia Velin och Michaela Jonsson
16-17 april, Karlskrona. Ledare Cissi Velin och Magnus Ljungberg
5-7 maj, Löddeköpinge. Ledare Per Pålsson och Magnus Ljungberg
21-23 oktober, Löddeköpinge. Ledare Annika Nilsson och Per Pålsson
Testdagen som var planerad i december 2016 flyttas till 2017.
Övrigt:
13 aktiva har medverkat på årets verksamheter
Deltagande i Besättningsregattan i Katrineholm, 19 juni, 11 deltagare.
3 ungdomar deltog med sin moderklubb i varmortsläger i Portugal och sponsrades
med 1.500 kr per person.

Hemsida
KanotSyds hemsida: http://kanotsyd.se.
Styrelsen och de aktiva har skrivit om lägerverksamheten under året.

Summering:
KanotSyd har under sitt sjunde år genomfört helg- och veckoläger enligt ovan med ungdomar
från medlemsföreningarna.
Under samtliga lägertillfällen har det funnits möjlighet att prova på för kanotister för att
förberedas för vår verksamhet.
Man har träffats för träning, tester och sociala aktiviteter.
Vi ser fram emot en bra tränarstab och en fortsatt utveckling av vår verksamhet under
kommande år.
Ett tack till våra tränare och aktiva för detta år och vi ser fram emot ett Gott Nytt Kanot År
2017.
Karlskrona januari 2017
Anders Velin
Sekreterare KanotSyd

