Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:

Höör kanotklubb . <hoorkanotklubb@hotmail.com>
den 6 april 2021 08:46
Höör - Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa - Brevlåda
Pålsson, Catharina
Ansökan om bidrag till Höör Kanotklubb

Ansökan om bidrag till Höör Kanotklubb, HKK
2021-04-06
Bakgrund
HKK har, speciellt under pandemin, men även under flera år drabbats av ett vikande
medlemsantal och därigenom avtagande verksamhet. Orsaken står att finna i många olika
ting;
• Kanotklubben är inte placerad i omedelbar närhet till bebyggelse och ungdomar
finner klubben avlägsen. Vägen till klubben är lång pga att privat mark hindrar
genväg för gående och cyklister. Nuvarande väg är ofta i dåligt skick.
• Svårt att nå ungdomar för att få dem att prova kanot.
• Föräldrar vill oftast inte köra sina barn till/från träning.
• Sportens utövning genomförs uteslutande under tid då vattnet är relativt varmt
vilket gör det svårt att behålla ungdomar under vinterhalvåret (kyligt vatten är
allvarligt ur säkerhetssynpunkt).
• Pga samlokalisering med Frosta Multisport försvann ungdomars myshörna (ändring
av utrymme).
• Tydlig utbildningsplan för nya medlemmar har saknats.
• Kommunikation och information till medlemmar har varit sporadisk.
• HKK har haft en verksamhetsinriktning som inte följt samhällets förändring,
önskemål om tillgänglighet, funktion och ”value for money”.
• Medelåldern har stigit.
• Samarbete med andra klubbar har inte varit smärtfritt och kostat energi som kunde
lagts på annat.
• Uttjänt kanotmaterial. Vid inventeringen i januari skrotades sju kajaker och det
konstaterades reparationsbehov på resterande 90 % av kajaker och tillhörande
utrustning.

• Kanotutrustningen har slitits eller slitits ut och vi har inte kunnat reparera
densamma då vi inte har någon verkstad.
• Bryggsektioner har fått skrotas pga åldersskador och dess usla skick riskerar skador
på både människor och materiel.
• Kajen är i uselt skick då den deformerats av vågor och islossning. Det finns risk för
skador på människor.
• Inbrott och skadegörelse på klubben.
• Det saknas tillräckligt med nybörjarmaterial.
• Det saknas kanotpoloplan.
• Trädgårdsmöbler och grill förstörda av allmänheten som ser platsen som allmän
badplats.
• Tränings- och tävlingsbana saknas.
• Inomhusträning har inte skett pga pandemin.
• Region Skåne har sagt upp vårt avtal om simträningshall.
• Vårt kanothus har en svåranvändbar funktion, är i mycket dåligt skick och i behov
av omfattande och omedelbar renovering för att förhindra rivning. Som exempel
kan nämnas genomrostade hängrännor och stuprör, murken och delvis försvunnen
fasad, murkna och förstörda ytterdörrar och portar, deformerade låsanordningar
pga inbrottsförsök, ruttna fönster, vattenskadad isolering och innerpanel, gamla
elektriska installationer (direkt farligt) samt dåligt skick på yttertak.
Hösten 2020 påbörjades ett omstartarbete i syfte att få HKK att blomma igen. Historiskt
har klubben fostrat och utbildat många ungdomar. I några fall har detta utmynnat i både
VM-medaljer och OS-deltagande, men framförallt har många ungdomar fått haft en trygg
plats för idrott och gemenskap.
Vi har vänt på än fler stenar än vad som är nämnts ovan, och kommit fram till en ny
verksamhetsplan.
Nya mål
HKK:s nya fokus är på idrottsglädje för alla åldrar med aktiviteter året runt. Vi vill nå de
som vill idrotta med andra och uppleva naturen från vattnet. HKK ska erbjuda gemenskap,
trygghet och möjlighet att utvecklas både inom idrotten och på ett personligt plan.
För att uppnå vårt mål behöver vi:
• Tydliga och enkla styrdokument för styrelse och andra förtroendeuppdrag
• Årsbaserade kalender över vad klubben erbjuder
• Utbildning av nybörjare, ledare och styrelse
• Träningsprogram för de som vill utveckla sina förmågor
• Värva medlemmar
• Renovera kanothus, kaj, brygga och utemiljö
• Köpa in nybörjarmaterial samt reparera befintligt kartmaterial
• Köpa in material för kanotpolo plan och träningsbanor

Uppnår vi våra mål kommer vi kunna erbjuda ungdomar och vuxna;
• Prioriterad ungdomsverksamhet
• Ett alternativ till samhällets många lagidrotter
• Klubbaktiviteter för en bred grupp människor där vi speciellt välkomnar nyanlända,
flickor, och handikappade
• Samarbete med andra idrottsföreningar
• Utveckla och bevara området för friluftsliv
• En klubb som ständigt utvecklas genom nya medlemmar
• Naturnära friluftsliv
• Ett kanothus som är anpassat för alla och med lätt tillgänglighet till kanotmaterial
• Olika typer av båtar för olika typer av kanotister
Vårt mål är att med hjälp av bidrag och betydande egen finansiering i form av ideellt
arbete få allt på plats innan paddelsäsongen börjar. Mycket är redan gjort, eller påbörjat.
Efterhand som våra specifika områden omhändertas, görs en utvärdering, och ändringar
om det är befogat.
Projekt omstart Höör Kanotklubb
Omstart Höör Kanotklubb är ett projekt innefattande flera områden som går hand i hand
för att göra klubben levande igen med regelbundna tillfällen till klubbaktiviteter. Genom
en tydlig plan ska vi;
• fokusera på idrottsglädje för alla åldrar med aktiviteter året runt
• nå de som vill idrotta med andra och uppleva naturen från vattnet
• erbjuda trygghet och möjlighet att utvecklas både inom idrotten och på ett
personligt plan
För att nå målet behöver vi:
• skapa engagemang och nytändning av styrelsemedlemmar
• revidera styrelsearbetet
• utbilda internt och externt, t.ex. genom RF-SISU (bl.a. instruktörsutbildning)
• tydlig utbildningsplan för nya medlemmar
• tydligt aktivitetsinnehåll vid träningar
• förbättra och utveckla samarbete med andra idrottsklubbar
• både återfå gamla och få nya medlemmar, speciellt ungdomar
• prova nya sätt att förmå ungdomar prova kanot
• återfå vinterträning då denna är nerlagt pga pandemi
• fastslå och tydligt presentera regler och policy för medlemskap
• tydlig och regelbunden information till medlemmar

• återinföra ett ”hänghörn” för ungdomar i klubbhuset
• engagera fler medlemmar i de mängder av utmaningar som finns för att driva och
utveckla klubben
• införskaffa och reparera nybörjarmaterial samt tillse att vi har funktionsdugligt
material. Att det finns fungerande och lämplig kajakutrustning för att ta emot
nybörjare, barn som vuxna, är direkt avgörande för om vi ska lyckas erbjuda
människor en rolig, trygg, meningsfull och utvecklande verksamhet till gagn för den
enskilde och samhället.
• rädda kanothuset och göra det mer funktionellt
• renovera kaj och brygga
• renovera och förstärka utemiljön för trivsel (även allmänheten som ser platsen som
allmän även om den inte faller inom kommunens ansvarsområde som allmän
badplats)
• försvåra möjligheten till inbrott och skadegörelse
• införskaffa kanotpoloplan
• se till att ständigt underhålla tillfartsvägen till klubben
• anlägga tränings- och tävlingsbana (200m, 500m, 1000m)
I syfte att strukturera arbetet har en uppdelning gjorts i specifika områden:
1. Styrelsens styrdokument
2. Årsbaserade aktivitets tidplaner
3. Utbildningsplaner (barn- och ungdomsledare, styrelsearbete)
4. Träningsprogram
5. Värvning av medlemmar
6. Kanothus, brygga och dess fundament, utemiljö
7. Kanotmaterial
8. Kanotpoloplan och träningsbanor
Flera av ovanstående punkter är påbörjade och delvis driftsatta, medan andra saknar en
avgörande del – finansiering. Här avses kanothus, kaj, brygga, utemiljö och kanotmaterial.
Ansökan avser renovering av kanothus, kaj, brygga och utemiljö.

1. Styrelsens styrdokument
Ett tidsödande arbete har gjort med en rad nya dokument som ska underlätta arbetet för
styrelseledamöter, suppleanter och förtroendevalda. Ett nytt arbetssätt har nyligen
sjösatts och utvärderas efterhand.
2.

Årsbaserade aktivitetsplaner

Även detta har börjat användas och kommer utvärderas om ett år.
3.

Utbildningsplaner

Nyligen har styrelsen genomgått utbildning i RF:s verktyg IdrottOnline. Nästa utbildning
blir av 5 stycken nya barn- och ungdomsledare. Efter paddelsäsongen hoppas vi funnit fler
ledare som kan genomgå barn- och ungdomsledarutbildning.
Framtagning av kanotkurser pågår samt att vi implementerar SKF:s kursprogram
”PaddlePower”.
4.

Träningsprogram

Är påbörjat och kommer vara klart innan paddelsäsongen börjar. Inhämtning av
vetenskapliga träningsråd sker ständigt. Målet är att ha en lätthanterlig träningsbank för
olika nivåer på träningen.
Det finns en gedigen erfarenhet inom klubben.
5.

Värvning av medlemmar

Planläggning pågår hur arbete ska genomföras. Ska vara klart senast april månads utgång.
Antalet nya medlemmar kommer direkt spegla värvningsarbetet.
6.

Kanothus, kaj, brygga och utemiljö

Hur vi ska gå tillväga samt ideell arbetskraft finns, men inte tillräcklig finansiering.
Klubben mäktar med endast mindre utgifter. Kan vi inte ro dessa renoveringsobjekt i land
faller mycket av den framåtanda som vi återskapat. Kan vi inte erbjuda ett funktionellt
kanothus, kaj och brygga eller utemiljö lär inte nyfunna ungdomar stanna kvar i vår
förening. Att ytterligare höja medlemsavgiften är inte en väg framåt och skapar inte
ekonomiska förutsättningar inom överskådlig framtid.
Förhoppningen är att kunna påbörja renovering så fort som möjligt och ha det mesta klart
när sommaren är här.
7.

Kanotmaterial

90% av vår klubbflotta har reparationsbehov. Pga avsaknad av verkstadsutrymme med
värme (krävs för att laga plaster) kan arbete inte komma igång förrän värmen är här.
Medlemmar ligger i startgroparna för att sätta igång arbetet.
Vi saknar nybörjarmaterial för nybörjare och är i akut behov av att köpa in fler.
Vi behöver ha kanoter, reparerade och nya, senast i början av juni.
8.

Kanotpoloplan och träningsbanor

En regelrätt kanotpoloplan samt 200/500/1000 m träningsbanor är inte vitalt för att
kunna paddla. Det ger dock en mer realistisk arena för de som vill spela kanotpolo, eller
tävla på distansbana. Banorna har inte högsta prioritet, men vi önskar ha det på plats till
säsongen 2022.
Barn och ungas delaktighet
I föreningen idag finns både barn och ungdomar samt många medlemmar som varit med
sedan barnsben. Många är de synpunkter som vi fått in, och vi har speciellt fastnat för
behovet av ett hörn att bara ”hänga i”. I vårt klubbhus, vilket kommunen äger, ska vi
tillsammans med Frosta Multisport skapa ett rum/hörn där man kan ”hänga”.
Under vår verksamhet tar vi hela tiden emot synpunkter från barn och unga om hur saker
och ting fungerar, eller inte fungerar. Det är av vikt att vi nogsamt lyssnar och diskuterar
med dem. Vi vill ha barn och ungdomar delaktiga, och vi vill ge dom ansvar. Kan vi fostra

ungdomar till bra medmänniskor så hoppas vi att de en dag som vuxna ger nya ungdomar
en chans att utvecklas i klubben. Detta är själen i Höör Kanotklubb!
Samarbete med andra föreningar
Sedan tidigare har vi samarbetat med Frosta Multisport och Gamla Boo Vattenskidklubb,
vilka även dessa är lokaliserade på Orups idrottsplats. Dessa samarbeten har vi påbörjat
en utveckling av. Vi har även påbörjat ett nytt samarbete med Ringsjöns
orienteringsklubb där vi ska utveckla vinterträningen tillsammans.
Kanothuset
Kanothuset är i behov av sådan omfattande renovering att rivning och nybyggnad normalt
sett hade skett. Dock har HKK varken ekonomiska eller personella tidsresurser för
rivning/nybyggnad. Renovering torde vara möjlig att genomföra. Omedelbar renovering
krävs pga
1. Genomrostade hängrännor och stuprör
2. Murken och delvis försvunnen fasad
3. Murkna och förstörda ytterdörrar och portar
4. Deformerade låsanordningar pga inbrottsförsök
5. Ruttna fönster
6. Vattenskadad isolering och innerpanel.
7. Elektriska installationer av mycket gammalt datum, dvs direkt farliga.
8. Yttertak i behov av reparation
Ekonomiska behov
Renovering av kanothus
1. Byta hängrännor och stuprör

8000:-

2. Byte fasad inkl. målning

30000:-

3. Byte av 3 ytterdörrar och 3 portar

100000:-

4. Byte låsanordningar

15000:-

5. Byte fönster

12000:-

6. Sanering isolering och byte innerpanel
7. Byte elektriska installationer

20000:30000:-

8. Lagning av yttertak

15000:-

9. Nya innerväggar

10000:-

Reparation av betongfundament för brygga
Reparation av bryggsektioner

20000:50000:-

Reparation utemöbler
5000:Delsumma 315000:Inköp av nybörjar kajaker

110000:-

Reparation av kajaker och paddlar

30000:Summa totalt 455000:-

Då klubben länge kämpat och lagt all möda på att bibehålla medlemmar, har det inte
funnits kraft och energi till att förbättra det som vi idag behöver ekonomiskt stöd till.
Krutet har lagts på aktiviteter för medlemmar och renovering, underhåll och förbättringar
av kommunens hus där vi är samlokaliserade med Frosta Multisport.
Även om vi hade haft kraft, tid och energi till att undvika det renoverings- och
inköpsbehov som finns idag, har vi aldrig haft de ekonomiska resurser som krävs. Å andra
sidan har vi på denna sidan årtusendet ej heller fått några bidrag till vår verksamhet av
den natur vi nu behöver.
Som nämnts ovan är vi redan en bra bit på väg i omstartsarbetet och vår största
förhoppning om att skapa möjligheter för människor att njuta av natur, samvaro,
utveckling och gemenskap. Vi har tillsammans lyckats återskapa en framtidstro som bara
måste ge frukt för att både vi som nuvarande medlemmar, och nya medlemmar ska
kunna fortsätta. Om det inte bär är vi rädda att vår klubb tyvärr kommer att tyna bort. För
att allt ska falla på plats fattas ”bara” det ekonomiska bidraget vi så akut behöver. Just nu
har vi de personella resurser inom klubben som behövs för att utföra renoveringen och
omstarten. Händer det inte nu kommer det med stor sannolikhet tyvärr inte hända alls.
Med vänliga hälsningar

Höör Kanotklubbs styrelse genom Martin Svensson, kassör

Höör Kanotklubb
c/o Martin Svensson
Landågatan 30
21242 Malmö
hoorkanotklubbotmail.com
0705-303028
Historik mellan Höörs kommun och Höör Kanotklubb

2012-03-14 ansökte HKK hos Höörs kommun om material för renovering (52640:- + eget
arbete). Ej beviljat
2016-12-07 ansökte HKK hos Höörs kommun om medel för rivning och nybyggnation
(385500:- + eget arbete). Ej beviljat
2016-11-22 Möte med Höörs kommun där Freddy Friberg tydligt klargjorde att
kanothuset tillhör HKK.
2016-11-23 tillfrågades Länsstyrelsen om byggnadsmöjligheter.
2016-12-12 skrivelse från HKK till Höörs kommun om investeringsbidrag för 2018. Ej
beviljat
2017-02-07 tog Höörs kommun beslut att uppdra till sektorchef Freddy Friberg att
upprätta skrivelse och rädda byggnaden och ersätta panel och tak.
2017-02-20 Höörs kommun svarar att de har äskat en summa för 2018 och framåt för att
möta ett ökat underhållsbehov. Inget bidrag.
2017-04-05 HKK i möte med Höörs kommun om kanothuset. Frosta Multisport inbjudna
till enskilt möte men avböjde. Höörs kommun säger att kanothuset tillhör HKK men att
det formellt sett är Höörs kommun som äger det.
2019-04-25 Höörs kommun i form av Gunilla Brantberger och Lars Frostemark inspekterar
och besiktigar kanothuset. Investeringsmedel finns.
2019-10-28 Ansökan till Höörs kommun om investeringsbidrag. (1275000 inkl. eget
arbete).
2019-12-09 Meddelande från Höörs kommun att de inte kan behandla ansökan om
investeringsbidraget.

