Svenska Kanotförbundet

Protokoll Kanotslalomkommittén (bredd) 2015-06-09
Närvarande: Tommy Vince, Soizick Lidström, Robert Karlsson
Skypemöte

1 – Verksamhetsplan och budget 2015
Under SKF årsmöte bad styrelsen att formulera om slalomkommitténs VP 2015 och koppla VP
och budget.
Slalomkommittén beslutar att godkänna den nya versionen och att den ska skickas till Kent
Antonsson inför SKF styrelsemöte 10 juli.
Konto 2792 Slalomkonferens: 12 000 kr
Avser lunch, fika, lokal för två dagars konferens 14-15 november. Föreningarna kommer att ha
en egen avgift utöver transport och boende. Slalomkommittén beslutar att Soizick ska boka
lokaler i Falun och komma med förslag på budget och egenavgift. Målet är att gå ut med inbjudan
och program i början på september.
Konto 2796: 5000 kr
Avser kostnader kring kommitténs möte.
Konto 2798: 8 000 kr
Avser Sverigecupens pokaler. Slalomkommittén beslutar att för budgeten 2016 flytta beloppet
till kontot 2987 ”Stöd till arrangemang”.
Konto 2981 och 2984: 25 000 kr och 10 000 kr.
Avser verksamhet som ökar kunskap och erfarenhet hos slalomtränare - som
coachningskonferens och träningsläger.
Slalomkommittén beslutar att stödja kanotslalom träningsläger för ungdomar med följande:
basstöd 2000 kr/träningsläger + 100 kr/deltagande ungdomar. För att få stöd tar föreningarna
kontakt med slalomkommittén.
Konto 2982: 10 000 kr
Avser utbildningsmaterial för att utveckla olika koncept i kanotslalom - som rollfabriken
(eskimåsväng) och övningsbanken på slätvatten.
Konto 2987: 5 000 kr
Slalomkommittén fick positivt besked om investering från SKF styrelse (möte 8 maj). 50 000 kr
beviljas från SKF:s investeringsbudget för inköp av digital skärm för evenemang. Tommy V har
ansvar för inköp.
Falu kanotklubb har investerat tidigare i en digitalskärm och har kunskap och erfarenhet för att
hantera tidtagningsprogram och mjukvaror som kopplas till skärmen.
Slalomkommittén beslutar att bevilja 5 000 kr till Falu kanotklubb för att komplettera SKF
utbildningsmaterial, sprida kunskap och ta fram mjukvara som är kompatibel med kanotslaloms
resultat och SKF befintliga tidtagningsprogram. Målet är att föreningar lär sig hantera SKF
digitala skärmen och ökar kvalitén av slalomtävlingar.
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2 - Utbildning
Paddelpass för kanotslalom - Ett pilotprojekt är på gång för att integrera koncepten
Paddelmärken och Paddelpasset i föreningar som har kanotslalomverksamhet. Projektet har fått
stöd från SKF idrottslyft och styrs av Soizick Lidström i Falu kanotklubb i samarbete med Dag
Johansson (SKF idrottskonsulent) och Jonas Forsmark (projektanställd Paddelpasset).
Internationell domare - Slalomkommittén beslutar att ge Soizick i uppdrag att samla alla namn
från svenska personer som är internationella domare i kanotslalom. I uppdraget ingår också
förslag på hur Sverige ska ha fler internationella domare 2016-2017.
3 - Tävling
Under våren har föreningar arrangerat många evenemang med kanotslalom och störtlopp runt
om i landet. Kanotslalomkommittén ser det som mycket positivt för sportens utveckling.
Kommittén noterar en fortsatt kvalitetshöjning av tävlingsarrangemangen bland annat vad
gäller allmän organisation och tidsrapportering. Vi vill fortsätta öka kvalitén på tävlingarna och
ska stödja föreningar så gott vi kan. Vi vill uppmana fler föreningar att köra flera klasser i
kanotslalom - C1, K1, C2.
Kommittén diskuterade mängden av tävlingar och hur det kan ha uppfattats av de som tävlar i
Sverige. Kommittén är enig om att det stora tävlingsutbudet är bra för sporten, men påpekar att
det har varit tävlingar nästan varje helg hela april-juni. Under slalomkonferens i november
kommer vi att föreslå en spridning av tävlingar även under juli månad.
Med tiden blir det mer uppenbart att de tävlande väljer vilka cuper de vill nischa sig inom.
Lokala cuper som Sörmlandscupen och Dalacupen, samt den rikstäckande Sverigecupen
kommer i framtiden att tydligt ha olika målgrupper.
Uppdatering av Sverigecups ranking: i juli kommer Tommy med en sammanfattning av SC
tävlingar som har skett. Dokumentet blir tillgängligt på nätet.

4 - Föreningsutveckling & Kommunikation
Kanotslalomkommittén vill lyfta de förebilder och initiativ som finns i regioner. Kommittén har
nyligen startat en facebooksida. Målet är att sprida information om kanotslalom och störtlopp
med syfte att inspirera.
5 - SKF organisation
1976 startades Forskommittén i Svenska kanotförbundet och hade i drygt 20 år ansvar för de
enda grenarna störtlopp och kanotslalom. I slutet av 90-talet tillkom kanotpolo och freestyle.
2003 beslutade ledamöterna i Forskommittén att den skulle delas i tre olika kommittéer:
kanotslalomkommittén (med ansvar också för störtlopp), kanotpolokommittén och
freestylekommittén.
Kanotslalomkommittén har noterat att freestylekommittén har bytt namn till
”Forspaddlingskommittén” med ansvar för all form av forspaddling (ref. kanot.com).
Kanotslalomkommittén ser valet av ordet ”Forspaddlingskommittén” som mindre träffsäkert, då
kanotslalom och störtlopp också sker i strömmande vatten.
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6 - Paddelbladet
Paddelbladet nr 2 sprids senast 15 juli.
7 - Nästa kommittémöte
Tisdag 18 augusti kl 19.30-21.00
Sekreterare
Soizick Lidström

Justerare
Tommy Vince och Robert Karlsson
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