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Något för dig som aktiv kanotist i
Skåne/Blekinge?
Om du är en målinriktad och tävlingsaktiv kanotist är detta en ypperlig förening att vara
delaktig inom.
Våra ledord är:

Vilja

Ambition

Attityd

Glädje

Du får här ett mycket bra stöd och utveckling i såväl paddlingsteknik som besättningsträning
med likasinnade unga kanotister i Skåne och Blekinge.
Föreningen har som absoluta ambition att ge dig förutsättningar, stöd och extra
träningstillfällen utanför din ordinarie klubb för att utvecklas och ta det lilla extra
steget framåt i din kanotutveckling.
Vi har utbildade tränare som med fullt fokus på din utveckling, stöttar dig och dina
kanotkollegor, i en gemensam anda i att utvecklas och bli en bättre kanotist.

Vårt syfte är ytterst att:
·
·
·
·

Stötta, utveckla och stimulera kanotaktiva ungdomar i regionen. (öka antalet ungdomar
som vill fortsätta in i junior- och yngre seniorålder).
Talangutveckla unga kanotister i ålder från cirka 14/15 år och uppåt.
Möjlighet att prova på för kanotister (yngre aktiva, 13/14 år, från hemmaplan) för att
förberedas för vår verksamhet (lägren på hösten).
Skapa en gemenskap som binder kanotister och klubbar mot målet att behålla och
utveckla sporten i vår region.

Rekrytering
Nya aktiva, som vill börja i KanotSyd, ska förankra det i medlemsklubben med ansvarig tränare
och föreningens styrelse.
De aktiva ska vara införstådda med att de behöver ha en stor träningsvilja och följa
utvecklingstrappan för sin ålder.
Alla aktiva ska årligen presenteras och godkännas av KanotSyds styrelse.
De aktiva under verksamhetsåret ska vara fastställda inför KanotSyds årsmöte.

Hur lyckas vi då med detta?
1. Helgläger med teknik och besättningsprofil. Detta genomförs under fyra till sex
helgläger/år på våra egna klubbar (fredag/lördag-söndag).
2. Kompetenta, välutbildade och erfarna kanotister är våra tränare.
3. Om möjligt samarbete med övriga Kraftcenter i form av läger under året.
4. Men framför allt skapar vi en gemenskap som binder kanotister och klubbar mot målet
att behålla och utveckla sporten i vår region.

Tillsammans blir vi starka!
Kostnad:
2000 kr/person och år (gäller 2019). Resor till och från läger bekostas av den aktive.

Föreningens deltagande klubbar är:
Lödde KK, Malmö KK, Ängelholms Rodd- och Kanotklubb, KK Eskimå, Helsingborgskanotisterna
och Örkelljunga Rodd- och Kanotklubb.

Vem driver Kanot Syd?
Kanot Syd ”ägs” och leds av en allians bestående av deltagande kanotklubbar samt en
representant för Svenska Kanotförbundet.

Hemsidan
http://kanotsyd.se
Här hittar du mer information om föreningen. Du kan också kontakta din nuvarande tränare
eller klubb som kan guida dig vidare till oss!
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