Floda Forsfarare
Verksamhetsberättelse 2014
2014 var året då Floda Forsfarares barn- och ungdomsverksamhet tog ett stort kliv
framåt. Fler aktiva tränar regelbundet såväl sommar som vinter och väldigt många har
provat på paddling under sommaren i Lissfors.
Träning och tävling
Året inleddes med inomhusträningar i Maserhallen i Borlänge. I maj började vi köra
regelbundna träningar i Lissfors och när sommaren var här på allvar så slog
deltagarantalet på träningarna rekord, gång efter gång. Som mest var vi uppåt 40
personer på en och samma träning! Träningarna i Lissfors har också lockat små- och
storasyskon samt föräldrar vilket har gjort att Lissfors har utvecklats till den mötesplats
som styrelsen haft som ambition i flera projekt. Träningarna besöks även av paddlare
och påhejande föräldrar från exempelvis Dala-Järna, Björbo, Amsberg och Borlänge.
Klubben har tagit ett beslut att ändra träningsupplägget till i år där vi förlägger all
nybörjarträning till slätvattnet nedanför Lissfors. Mycket tyder på att många nybörjare
har skrämts bort från sporten på grund av för snabb introduktion till strömmande
vatten och tränarna för Floda FF har därför antagit en ny strategi. Det stora
deltagarantalet och det faktum att vi för första gången på många år har ett tjugotal
aktiva som tränar regelbundet tyder på att det ändrade upplägget är framgångsrikt.
Medlemmar från klubben har under året tävlat i kajakcross, freestyle, kanotslalom och
störtlopp. Klubben arrangerade en Sverigecup i Kanotslalom och tävlingen Masters Of
Water i samarbete med Kajaktiv.
LOK-stödsutveckling
Antal deltagartillfällen rapporterade till RF för LOK-stöd ger en bild av verksamheten i
klubben bland medlemmar mellan 7-25 år. Hur verksamheten ser ut bland yngre eller
äldre medlemmar följs inte upp på samma sätt. Nedan visas antal deltagartillfällen
under de senaste åren. En person på en träning ger ett deltagartillfälle. Tyvärr missades
ansökningstiden för aktiviteterna under VT 2013 vilket gör att jämförelsen inte blir
rättvis. Styrelsens bedömning är att 2013 var i klass med 2012 och att vi alltså har en
tendens med ökad verksamhet de senaste tre åren.
2009 – 153 deltagartillfällen
2010 – 79
2011 – 12
2012 – 344
2013 – 95 (endast HT)
2014 - 501

Lissfors
Fler har engagerat sig i Lissfors och klubbhuset har fått sig ett rejält ansiktslyft invändigt
och ett kodlås har installerats vilket ökat tillgängligheten markant. Slalombanan har
förbättrats med fler vajrar, sly har röjts och träd har fällts. Flera gamla kajaker som
aldrig används har sålts och nya plastkajaker för barn har köpts in tillsammans med ett
tort antal hjälmar och våtdräkter i barnstorlekar. Klubben har även köpt in en
gungställning och ordnat runt badplatsen så att det blir roligare för icke paddlande
besökare att umgås i Lissfors.
Uthyrningen av klubbhuset har dubblats för andra året i rad och ett väl fungerande
bokningssystem har tagits fram tillsammans med Kajaktiv. Utöver kanotslalomläger och
besökande klubbar har klubbhuset hyrts ut till Danska Raftingförbundet som
genomförde Danska Mästerskapen i rafting i Lissfors för andra året i rad.
Styrelse
Ordförande: Inka Gurung
Kassör: Anna Zetterqvist,
Materialförvaltare: Åke Rehn
Klubbhusgeneral: Lars Persson
Sekreterare: David Levrén
David Levrén, Sekreterare Floda Forsfarare
Tel: 070 - 250 97 77
E-post: info@flodaforsfarare.se
Webb: www.flodaforsfarare.se

