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Verksamhetsplan Uppsala Paddlarklubb 2022

Medlemmar:
● Arbeta aktivt för att få nya medlemmar att stanna kvar som aktiva medlemmar i

UPK.
● Fortsätta med barn-/ungdomsverksamheten. Närvaroregistrering på IdrottOnline för

att kunna söka LOK-stöd och Idrottslyftspengar.

Träning:
● Sommartid (vår, sommar och höst): Erbjuda träningsmöjligheter på Fyrisån
● Vintertid (oktober-april): Bassängträning på Fyrishov

Klubbturer:
● Genomföra organiserade ledarledda klubbturer i kanadensare och kajak.
● Inledningsvis kommer en planeringsträff att hållas under mars 2022 för att slå fast

årets program.

Tävlingar:
● Uppmuntra medlemmarna till aktivitet och deltagande i tävlingar i alla forsdiscipliner

samt kanotpolo.
● Arrangera en slalomtävling på träningsbanan i Fyrisån.

Utbildning:
● Uppmuntra medlemmar att delta i ledar- och säkerhetsutbildningar,

subventionerade enligt budget och policy för bidrag till utbildning.
● Arbeta för att öka säkerhetsmedvetandet bland klubbens medlemmar.

Detta kommer att ske genom att medlemmarna får tillgång till klubbens
säkerhetspolicy, genom att vi genomför säkerhetsövningar i klubbens regi samt att
klubbens medlemmar ska erbjudas att gå första hjälpen- och säkerhetsutbildningar
anordnade av externa arrangörer.

Kursverksamhet/prova-på:
● Arrangera prova-på för barn/ungdomsverksamheten.
● Arrangera nybörjarkurser i forspaddling med kajak och kanadensare.
● Arrangera två eskimåsvängskurser.

Klubbhus/förvaring:
● Bygga om i kanothuset för att skapa ett omklädningsrum.
● Under året skall kontakt tas med Margareta Lundh för att kontrollera att förvaringen

av rampen är OK. Detta bör göras årligen. Om inte rampen har använts senast
2025, då skall den avyttras.
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Utrustning:

● Arbeta för att införskaffa/bibehålla en modern flotta av klubbkanoter bestående av:
12 forskajaker
12 polokajaker
6 slalomkajaker
3 tvåmanskanadensare
3 slalomkanadensare
6 barnkajaker
1 solokanadensare
Utrustning för klubbens nybörjarverksamhet har prioritet.

● Arrangera en materialfixardag för att se över klubbens utrustning (kajaker, kapell,
våtdräkter och annat).

Upplands Kanotförbund och SKF:
● Arbeta för att vara aktiva i Upplands Kanotförbund. Se till att det alltid finns ombud

på UKF årsmöte. Och gärna delta i styrelsearbetet. Notera att samma person inte
samtidigt kan vara ombud för UPK och vara medlem i UKF styrelse!

● En representant för UPK som deltar i SKF:s årliga slalomkonferens.

Övrigt:

● Bevaka klubbens intressen i samband med byggandet av Fyrishovs nya simhall
samt framtida omvandling av camping till promenadstråk och utebad.
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