
Hej alla kanotföräldrar  
 
Här kommer information om vår verksamhet för 2019. Först vill vi hälsa er varmt välkomna 
till föräldramöte torsdagen den 25 april klockan 19.00 i köket i vår klubblokal på 
Reimersholme. Det blir lättare fika för alla efter träningen. 
 
Under mötet kommer vi ledare presentera oss och vi kommer även berätta mer om årets 
verksamhet för Vt. 19.  
 
TRÄNINGAR UNDER APRIL – JUNI 
 
Vi kommer fortsätta med träningar under måndagar och torsdagar mellan 17.30 och 19.00. 
Det är bra om era ungdomar kan komma ca 10 min innan start tid eftersom vi vill snabbt ut 
på vattnet och vårt mål är att alla sitter i sin kajak kl. 18.00. Så här i början av säsongen 
behöver vi ordentligt med kläder, se klädlista nedan, och varmt om fötterna, vattnet är kallt 
och kommer vara det långt in i maj. Lov har vi på röda dagar och vi tänker paddla juni ut. 
Sommarlov tar vi under juli, start efter sommaren blir måndag 5/8, vecka 32. 
 
Dessa dagar tränar vi under april, maj och juni: 
 
Torsdag 25/4 
Torsdag 2/5 
Måndag 6/5 
Torsdag 9/5 
Måndag 13/5 
Torsdag 16/5 
Måndag 20/5 
Torsdag 23/5 

Måndag 27/5 
Måndag 3/6 
Måndag 10/6 
Torsdag 13/6 
Måndag 17/6 
Torsdag 20/6 
Måndag 24/6 
Torsdag 27/6

 
GRUPPSTORLEK OCH ANTAL LEDARE UNDER TRÄNINGARNA 
 
Vi fortsätter med ett max antal av 15 ungdomar per träningstillfälle och vi ska vara minst tre 
ledare vid max antal ungdomar. En av dessa tre ledare har huvudansvar för närvarolistan etc. 
och övriga är hjälpledare. Här ser vi gärna att ni föräldrar följer med oss någon gång under 
dessa 16 paddlarpass under Vt. 19. Mer om det under föräldramötet.  
 
UPPSTARTSLÄGER 
 
Under helgen vecka 19 så kommer vi ha ett uppstartsläger för alla ungdomar i gruppen. 
Mellan fredagen den 10 och lördagen den 11 maj kommer vi träna, basta, ha pizza kväll, sova 
på luftmadrass, träna, laga mat på stormkök och avsluta med att träna. Klubben har en lång 
tradition med vårläger, vi har varit i Danmark eller på besök hos andra klubbar i Sverige och 
vissa klubbar i Stockholm åker på ett Påskläger till Polen etc. Så detta är ett led för oss att 
träna oss på lägerverksamhet och så klart ha kul tillsammans. Mer om det under 
föräldramötet, men boka in 10 - 11 maj (start kl: 17 och avslut kl: 19) för era ungdomar. Vi 
ledare som kommer finnas på plats och sova över är: Nicklas, Niklas, Stefan, Alexander och 
Fredrik 



 
 
NYA UNGDOMAR TILL GRUPPEN 
 
Klubben har nu mellan 15 – 20 ungdomar i gruppen och vi får ofta intresse-förfrågningar via 
mail. Era ungdomar har även ibland med sig vänner som vill börja paddla med oss och det 
tycker vi är jättekul. För att kunna ta hand om nya ungdomar kommer vi i år att pröva ett 
nytt sätt att skola in dem i vår verksamhet. Vi tänker oss vissa av våra träningar som prova 
på tillfällen, se datum nedan. Vi vill gärna att de som vill komma mailar oss innan så vi kan 
planera för extra ledare under dessa paddelträningar. Era ungdomars vänner kan maila oss 
på ungdomar@oks.nu så bokar vi ett tillfälle. 
 
Prova på tillfällen under maj – juni: 
 
Torsdag 9/5 
Torsdag 23/5 
Måndag 3/6 
Torsdag 13/6 
Torsdag 27/6 
 
I år har vi ingen Kanotskola planerad, men vi planerar för verksamhet under 2020. 
Verksamheten bygger på att våra äldre ungdomar kan vara med och arbeta under 
kanotskolan, självklart utbildade genom klubben och självklart med ungdomslön. Mer om 
det under föräldramötet. 
 
TÄVLINGAR UNDER VT 2019 
 
Klubben har som mål att våra ungdomar ska vilja tävla för klubben under 2019 och framöver. 
Vi behöver därför öva på att tävla och utöver tävlings teori behöver vi ut och tävla. Klubben 
tänker oss att även i år arrangera en St: Erikspaddel och att våra ungdomar är med under 
vårt Klubbmästerskap (KM), Långloppsmästaren och även några gånger delta under våra 
tisdagstävlingar. Tävlingarna är såklart anpassade efter ungdomarna, men pågår tillsammans 
med våra äldre tävlande i klubben. 
 
I ett led för att träna på tävlandet kommer vissa av oss ledare åka på en av Sveriges SUC 
(Svenska ungdoms cupen) som arrangeras i Hofors helgen vecka 23 (8-9/6). Mer om det 
under föräldramötet. 
 
FÖRENINGSSYSTEM 
 
För att förenkla våra träningar kommer vi under maj införa ett system för våra ungdomar att 
boka sig på våra träningar. Allt för att vi ska kunna planera träningarna etc. Mer om det 
under föräldramötet och via mail när systemet är på gång. 
 
 
 
 



PADDEL POWER 
 
Svenska kanotförbundet (SKF) kommer införa ett graderingssystem för ungdomar över hela 
Sverige. ÖKS ingår i den pilotgrupp som kommer att få vara med och testa systemet under 
2019. Kort kan vi informera om att våra ungdomar kommer få arbeta sig igenom 6 olika 
nivåer, där bland annat teknik, balans, miljö i gruppen och i naturen kommer behandlas. Vi 
kommer ha en pärm där vi följer vare ungdoms utveckling och ett armband kommer finnas 
för varje nivå. Allt är på utvecklingsnivå hos SKF, men systemet finns och fungerar i England 
och i Danmark. Mer om det under föräldramötet och via mail när systemet är på gång. 
 
ÖKS´S PLAN OCH POLICY ANGÅENDE SEXUELLA ÖVERGREPP 
 
Klubben har en policy och en plan för ämnet utlagt på vår hemsida, 
http://www.oks.nu/aktiviteter/ungdomspaddling/plan-och-policy-angaende-sexuella-
overgrepp/ 
 
I policyn och planen står bland annat detta: 
 
”Aktivitetsledare som arbetar med minderåriga, måste säkerhets prövas. Innan man aktivt 
blir ungdomsledare lämnar man in ett utdrag ut straffregistret till ordförande som därefter 
godkänner vederbörande.” 
 
I ett led för att följa denna plan kommer alla vi som arbetar med era ungdomar lämna in ett 
utdrag ur belastningsregistret hos polisen. Mer om det under föräldramötet. 
 
INSTAGRAM OCH FACEBOOK 
 
Vi har ett Instagramkonto, där kommer vi lägga upp lite bilder från träningarna etc. Tanken 
är att vi ska ha en bilddagbok över vår verksamhet och naturligtvis i vår marknadsföring, där 
klubbens mål är att få fler ungdomar att börja paddla, oavsett nivå.  
 
Kontot heter oksungdomar. 
 
Vi har även en facebooksida för Ungdomar anledning är, vi vill nå fler ungdomar/föräldrar, så 
vår grupp växer. Gruppen heter ÖKS Ungdom och tävling. Se sidan: 
https://www.facebook.com/groups/1674366029529846/ 
 
Vi tänker oss att vi skapar ett formulär för er föräldrar, där ni kan godkänna att era barn 
finns med på foto i sociala medier inom klubbensverksamhet.  Formuläret kommer finnas på 
föräldramötet för påskrift. Mer om det under föräldramötet. 
 
KLÄDER:  
1. Underställ 
2. Varmtröja/Fleece  
3. Regn/Vindjacka 

4. Sockor 
5. Bryggskor 
6. Mössa 

Kapell och paddlarhanskar har klubben. 
 
Hoppas vi syns den 25 april hälsar ÖKS UNGDOMSGRUPP genom Nicklas 


