Kanotslalom/Störtloppskonferensen 2014
Förslag från Falu Kanotklubb
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Analys
De senaste 10 åren i Sverige har antalet tävlande i
kanotslalom och störtlopp minskat.
Aktiva som tävlar regelbundet (minst 5 tävlingar
om året) är extremt få.
Regional spridning av antalet
slalom/störtloppstävlande är mycket ojämn.
Åtgärd
Svenska kanotförbundets verksamhetsplan och
organisation har år efter år inte gett resultat.
Här kommer fem förslag för att försöka vända
trenden och få stabil ledning.
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Förslag
I. Ha ett röstsystem inom kanotslalom
II. Strukturera landslagsledning och
landslagsuttagningar i kanotslalom
III. Slopa lagledarträffar och startavgifter vid
kanotslalomtävlingar
IV. Införa arrangemangsbidrag till klubbar och
avskaffa sanktionsavgifter
V. Ha en tydlig utbildningsorganisation för
kanotslalom

Förslag I – Ha ett röstsystem inom kanotslalom
Varför ett röstsystem?
• Stabilitet och kontinuitet, som ger resultat
• Förankrade beslut och bra stämning
• Möjlighet att påverka
Under det senaste året har en dålig stämning
uppkommit inom svensk slalom, som drabbat hela
slalomidrotten, på ett sätt som inte skett förr trots
tidigare upp och nedgångar. Att detta alls kunnat
ske har en bakgrund i kanotidrottens organisation.
Kanotslalomidrotten utgör en tiondel av Svenska
Kanotförbundet. Klubbar i sprint har absolut
majoritet på årsmötet och har absolut makt över
vilka som väljs till Kanotförbundets styrelse.
Styrelsen i sin tur bestämmer enväldigt över
kanotslalom, trots att majoriteten av
styrelseledamöter aldrig kommit i närheten av
kanotslalomidrotten, dess vardag, dess klubbar,
ledare och aktiva. Kort sagt dikterar styrelsen
villkoren för kanotslalom trots att de saknar
kunskap. Nästan all information styrelsens beslut
grundas på, ske endast via ombud. Notera att detta
inte är en kritik av sprintidrotten i sig. Bekymret är
att med denna organisationsform, har kanotslalom
inga förutsättningar att utvecklas.
Sedan 70-talet har kanotslalom oftast haft en
demokratisk process, utan formell struktur eller
stadgar. Men kanotslalom lever under ständigt hot
från förbundets styrelse. I praktiken har
kanotslaloms ledning pendlat mellan två
ytterligheter.
Två ytterligheter
Antingen består slalomkommittéerna av människor
valda av kanotslaloms klubbar. Oftast är de
kompetenta och arbetar för att hela SKF:s
organisation ska vara nyttig även för kanotslalom.
De kämpar för en vettig resursfördelning, att
utbildningskommittén och andra allmänna
kommittéer stödjer slalom, och att elit och bredd
koordinerar sitt arbete.

Detta medför att det börjar koka av ilska inom de
drivna kanotslalomklubbarna, som inte står ut med
dålig ledning som drabbar alla aktiva. Till slut blir
missnöjet för stort och en ny kommitté tar vid, med
bättre klubbförankring men med avigt inställd
styrelse. De utslängda börjar omedelbart att på olika
sätt visa sitt missnöje, ofta med förbundsstyrelsens
stöd.
Och så börjar det om. Det är ständigt bråk.
Möjligheten till utveckling är minimal.
Detta är förklaringen på instabilitet av
slalomidrotten. Dessa problem kommer fortgå så
länge det saknas formellt styrelseskick för slalom
med ändamålsenliga och klara spelregler.
Hur ska slalom styras
Det är två saker som behöver åtgärdas.
Det dominerande problemet är att det finns för få
aktiva som tränar kanotslalom systematiskt. Om så
var fallet skulle det finnas högre konkurrens, och
kvalitet i alla klasser skulle stiga. Fler skulle coacha
och det skulle finnas mer pengar. Det måste finnas
en starkare morot hos dem som vill bestämma och
leda, att också se till att idrotten växer. Det skulle
finnas en bredare och mer kompetent bas av ledare
till kommittéer, som talar samma språk.
Det andra som måste lösas är ett stabilt
proportionellt demokratiskt system och tydliga
direktiv om hur kanotslalomidrotten organiseras.
Detta skulle också underlättas om det fanns flera
jämnstora klubbar som talar samma språk med
likartade mål, men det behövs ändå tydliga regler.

Problemet är att dessa ståndpunkter och ambitioner
oftast har lett till att kanotslaloms ledamöter
kommit i konflikt med SKF styrelse, som till slut
har upplöst slalomkommittén. Gång på gång.

Några kan naturligtvis avfärda idén med hänvisning
till förbundets stadgar, men det löser inte bekymret.
Inte heller kan man avfärda ett röstsystem av skälet
att man då förlorar makten, eller att Falu
Kanotklubb då kommer bestämma allt. Då har man
missuppfattat den demokratiska processen.

Detta leder till den andra ytterligheten. När
kompetenta personer blivit oönskade tar SKF
styrelse in ”snälla” inom slalom: okända eller icke
aktiva, som inte utgör ett hot och är inställsamma
mot SKF styrelse. Att vara okänd inom slalom och
samtidigt ha kompetens är en osannolik
kombination.

Demokrati är för det första att de som är valda ställs
till svars för sina handlingar vid nästa val. Om de
missköter sitt uppdrag förlorar de sitt mandat. För
det andra tar demokrati hänsyn till majoriteten. Om
den utgörs av en, två eller tre klubbar kvittar. Med
ett demokratiskt röstsystem ges en morot för dem
som vill bestämma, att de har fler aktiva.

Röstsystem inom Kanotslalom
§ 1. Sammansättning och beslutsmässighet
Slalomkonferensen består av ombud för
medlemsföreningarna. Ombud ska vara medlem i
förening ansluten till Förbundet. Ett ombud får inte
företräda mer än en förening. Ett ombud kan
representera en eller flera röster.
Slalomkonferensen är beslutmässig med det antal
röster som ombuden har. Varje ombud deltar i
mötets beslut efter stadgeenlig kallelse.
§ 2. Rösträtt, yttrande- och förslagsrätt
Rösträtt har de till förbundet anslutna föreningar,
vilka senast 20 oktober uppfyller nedanstående
rösträttskriterier. Det åligger Slalomkommittén att
upprätta röstlängd för mötet under de två sista
veckorna i oktober, som gäller tills följande år.
Röstlängden med antalet röster per förening skall
publiceras senast 1 november via
slalomkonferensens officiella organ.

1.

Antalet röstandelar per förening baseras på
snittantalet tävlande på de tolv senaste
genomförda röstbaserande tävlingarna,
genomförda till och med 15 oktober
gällande år. Varje förening garanteras
dock minst en röst.

2.

En tävlande är röstbaserande på varje
tävling den deltagit på med minst ett
godkänt resultat (gått i mål och inte
diskad).

3.

De röstbaserande tävlingarna skall vara
fyra årligen, fördelade på fyra olika
veckoslut och öppna för Förbundets
anslutna föreningar. De skall vara
utomhustävlingar, i minst fors klass II, och
arrangeras med jämna mellanrum mellan 1
april och 20 oktober.

4.

De kommande röstbaserande tävlingarna
fastställs av slalomkommittén senast 1
december, för en säsong framåt. Om en
röstbaserande tävling blir inställd under
säsongen, kan slalomkommittén besluta att
en likvärdig tävling ersätter den inställda
tävlingen som röstbaserande. Detta måste
ske senast fyra veckor innan tävlingen
hålls.

5.

Antal ledamöter i slalomkommittén skall
vara fyra samt ordförande. Ordförande och
ledamöter väljs på två år.

Ett föreningsombud från varje deltagande förening
ska ha ett skriftligt, undertecknat beslut från sin
föreningsstyrelse. Antalet röster per förening skall
fördelas lika mellan föreningens ombud.
Yttrande- och förslagsrätt vid förbundsmöte har förutom ombuden från förening med rösträtt förbundsstyrelsens ledamöter, ledamöterna i
Förbundets kommittéer och motionär i vad avser
egen motion. Yttranderätt tillkommer RF:s
representant, Förbundets arbetstagare och med
mötets enhälliga samtycke, annan närvarande.
Det totala antalet röster till slalomkonferensen är
199. Varje förening har röster i proportion till totala
antalet tävlande individer beräknat enligt följande:

Valbarhet
Valbar till slalomkommittén skall uppfylla följande
kriterium första gången de tillträder: varit ledamot
eller ordförande i förbundsansluten röstberättigad
förening i minst 3 av de senaste 6 åren och som
enligt aktuell röstlängd har minst fyra tävlande i
kanotslalom.
Val sker varje år vid slalomkonferensen.

Förslag II - Strukturera landslagsledning och landslagsuttagningar i kanotslalom
Landslag är en viktig del av kanotslaloms verksamhet men mycket krävande för de som sköter den.
Framgångsrik landslagsverksamhet handlar om att coacha, planera och boka resor, och leda långsiktigt. Med
tanke på att en karriär till världstoppen tar minst 15 år att fullborda, fordras stabilitet, kompetens och
långsiktighet i organisationen för att Sverige skall kunna konkurrera systematiskt i världstoppen.
Coacher är den enskilt viktigaste framgångsfaktorn för stark bred landslag. Enstaka aktiva kan lyckas genom tur,
men aldrig Sverige som nation. Det går inte heller att ostrukturerat plocka in coacher från andra länder och tro att
det ska hjälpa.
Tre viktiga delar fordras för stabilt och bra landslagsarbete:
1. Ett röstsystem inom slalom, som baseras på antalet aktiva per förening. På detta sätt kan
Slalomelitkommittén skaffa förtroende och genomföra beslut utan ständiga bråk (se förslag I).
2. Kompetenskrav på elitkommitténs ledamöter. Landslaget är en högspecialiserad verksamhet som rör
människors livsöde. Det är inte acceptabelt att ledamöter plockas utan kunskaper eller erfarenhet av
slalomträning på internationell nivå.
3. Kontinuitet i landslagsarbete. Kommittéledamöter sitter valda i flera år och ska inte kunna tillsätts och
avsätts godtyckligt.

Landslagsledning i kanotslalom
Syftet med landslagsverksamheten är att nå och
behålla aktiva i den yppersta världstoppen
(finalplatser på internationella topptävlingar) på
kort och lång sikt, från junior till veteran. För aktiva
upp till 16 år skall landslagsledningen ansvara för
att det bedrivs en bred, högkvalitativ verksamhet, så
att aktiva kan nå finalplatser även som junior.
Kanotslalom landslagsledning har till uppgift att
ordna landslagsuttagningar, uttagningsregler och
budgetering, genomförande och uppföljning av
landslagsverksamhet. De sköter all verksamhet
inklusive kontakt med SOK, tester,
coachningkonferenser, elitutbildningar
sanktionsansökningar mm.
Kanotslalom landslagsledning skall bestå av:
- Tre personer varav en är ordförande. Ordföranden
och ledamöter utses på fem år av slalomkommitténs
valda representanter. Ledamöter kan ej avsättas
men avgå frivilligt. När mandattiden utgår skall
omval eller förslag på nya ledamöter för påföljande
mandatperiod presenteras av slalomkommittén
senast 31 augusti, och val skall ske på första
kommittémötet efter Slalomkonferensen.
- Högst ytterligare tre tränare till aktiva som under
de senaste två åren varit i semifinal på världscup,
senior-EM eller senior-VM. Vid fler kandidater
avgör den aktiv som är haft bäst resultat (mätt i

procent efter segrare i sin klass) i damklass en
ledamot, och i herrklass en ledamot. Tillsammans
kan de även föreslå en tredje ledamot. Dessa
ledamöter skall utses senast 30 september och är
därefter ledamöter till och med att nya ledamöter i
denna kategori är utsedda följande år. I annat fall
fortsätter tränarens/tränarnas mandatperiod tills
vidare.
Samtliga ledamöter inklusive tränare har rösträtt.
Vid lika röstetal avgör ordföranden.
Samtliga ledamöter inklusive tränare skall uppfylla
fyra av fem nedanstående kriterier:
• Själv nått semifinalnivå på VM, EM eller
världscup som senior
• Sedan minst fem år engagerad i slalomporten som
tränare eller som ledamot i styrelse i förening med
minst fyra tävlande i kanotslalom.
• Coachar aktiva som satsar på landslag och som
tävlar internationellt, minst 100 pass per år, de
senaste fem åren.
• Internationell domarexamen i kanotslalom
• Varit ledare eller tränare på minst fem
internationella tävlingar på nivån internationell
rankingtävling, världscup, EM eller VM, under de
senaste fem åren, vid tillträdandet.
Landslagsledningen skall ha minst fyra fysiska
möten per år.

Landslagsuttagningar i kanotslalom
Falu Kanotklubb har gett konkreta förslag till
landslagsuttagningar 2014 och gett dem till
slalomelitkommittén.
Senast 1 december skall uttagningsregler och plats
för nästkommande års uttagningstävlingar
preliminärt meddelas av slalomelitkommittén. Den
skall därefter be om kommentarer från berörda
klubbar. Senast 1 januari skall uttagningsregler och
plats fastslås med reservplats och reservdatum. I
uttagningsreglerna skall verksamhetens mål tydligt
framgå, för det närmaste året och för påföljande
fyra år.
Landslagsuttagningar skall ske efter resultat enligt
på förhand uppställda uttagningsregler. I dessa skall
det tydligt framgå:
•
•

Exakt hur uttagningar går till.
Till vilken verksamhet varje aktiv tas ut
till och vilka kostnader som aktiva kan
behöva betala.

Landslagsuttagningar till respektive landslag får ske
endast en gång per år (undantaget om
Internationellt mästerskap går tidigt på året följande
år) och de uttagna är landslagsaktiva t.o.m.
startdagen av följande års uttagningstävlingar.
I händelse av att internationella mästerskap sker
tidigt på året (mars-april), skall uttagningstävlingar
till denna tävling anordnas senast tre veckor innan
dessa hålls, samma år. Alternativt i oktober året
innan, men nya uttagningstävlingar skall om de sker
på hösten, hållas igen efter dessa mästerskap.
Tävlingarna skall genomföras med högsta möjliga
standard. Det skall finnas fotoceller i start och mål
med backuptidtagning. Endast erfarna, utbildade
portdomare får döma. Det skall finnas
videoupptagning av samtliga paddlares hela åk.
Domarchef skall ha internationell domarexamen.
Om någon aktiv så begär och om
uttagningstävlingarna arrangeras i Sverige, skall
aktiva ha minst 90 minuter mellan alla sina
tävlingsåk om de tävlar i upp till två (men inte i tre)
kanotklasser.

Förslag III - Slopa lagledarträffar och startavgifter vid kanotslalomtävlingar

Två irriterande moment för en arrangör i
kanotslalom är startavgifter och lagledarträff.
Startavgifter tar avsevärd tid att administrera. Målet
bör vara att alla klubbar arrangerar fler tävlingar
och har fler aktiva. Då bör startavgift mellan
klubbar jämna ut sig över året och därmed inte
behöver tas ut alls.
Lagledarträff kan helt elimineras om arrangören
ordnar allt i förväg och klubbarna anmäler i förväg.
Enstaka anmälda i sista stund bör arrangörer klara,
fram till åtminstone 2 h före start.

Idealet är att en tävlande enkelt anmäler sin
närvaro, tar sin nummerlapp och tävlar. Den
information den tävlande behöver bör finnas
skriftlig eller i övrigt vara uppenbar genom väl
planerat arrangemang.
I praktiken är det så en världscuptävling fungerar.
Lokala och nationella slalomtävlingar i Sverige bör
ordnas likadant, för allas glädje.

Förslag IV - Införa arrangemangsbidrag till klubbar och avskaffa sanktionsavgifter

Tävlingar är verksamheten kanotslalom och
störtlopp kretsar kring, motiverar många och är ett
trevligt sätt att umgås. Att uppmuntra klubbar att
arrangera och utveckla sina arrangemang är därför
viktigt.
Sanktionsavgiften är däremot en deprimerande
upplevelse. Istället bör det vara tvärtom.
Tävlingsarrangörer bör få bidrag vars storlek beror
på hur många av grundläggande mål nås.
Förslag för kanotslalomkonferens
Sanktionsavgifter avskaffas och
arrangemangsbidrag införs. En slalomtävling kan få
högst 4000 kr i bidrag, uppdelat på fem mål som
om de uppfylls ger 800 kr vardera. Störtloppstävlingar får bidrag med högst 1600 kr enligt punkt
1 och 5.
Dessa mål bör kunna uppnås av alla arrangörer.

Mål
1: Att tävlingen är med i tävlingsprogrammet senast
1 januari och att inbjudan, väl designad med korrekt
information, skickas till klubbar och anslås på
arrangerande klubbhemsida senast 6 v innan
tävlingen.
2: Att slalombanan är väl upphängd med korrekt
justerade slalomportar genom hela tävlingen och
med regelenliga portar och portskyltar.
3: Att tävlingsprogrammet utan stress tillåter start i
minst två kanotklasser och att tidsschemat är noga
med startintervaller så att ikappaddlingar i
möjligaste mån inte sker.
4: Att färdiga resultat från första åket presenteras
innan start av andra åket.
5: Att prydliga tävlingsresultat finns publicerade på
nätet och mailade till deltagande klubbar senast fyra
timmar efter sista tävlande gått i mål.

Förslag V - Ha en tydlig utbildningsorganisation för kanotslalom

Utbildningsorganisation i SKF
Skall kanotidrotten i sin helhet utvecklas, fordras en
utbildningspolitik gemensam för alla grenar och
alla föreningar. Det är inte rimligt att barn skall
vara tvungna att från första paddeldraget välja gren.
Tyvärr ser det så ut idag och det krävs en oerhörd
ansträngning att ändra den maktstruktur som finns
kring utbildning inom SKF.
Det finns två alternativ för kanotslalom:
1 - Antingen en väl fungerande kanotträning för
barn och ungdom, som ger en bred bas för att sedan
kunna välja mellan SKF:s alla 15 grenar. Den basen
förutsätter utveckling av en bred motorik och kan
alltså inte endast genomföras i en sprintkanot.
2 - Det andra alternativet är att varje gren sköter sig
själv och för kanotslaloms del att vi helt frikopplas
från sprint.

Utbildningsmaterial för kanotslalom
Kravprofil och Utvecklingstrappa har tagits fram av
ledande i Falu Kanotklubb. Engagerade från andra
klubbar har granskat och kommenterat dokumenten
i förväg med ambition att bidra till bra dokument.
Dessa har överlämnats till SKF. Ingen feedback har
därefter inkommit från någon inom slalom, SKF:s
styrelse, RF eller SOK, trots uppmaningar.
Maj 2013 informerade SKF sportchef att styrelsen
skickat in manipulerade dokument till RF och SOK.
Kravprofilen har ändrats av styrelsen, som tagit bort
den viktigaste delen, den om elitorganisation, samt
tagit bort vem som skrivit dokumentet. Det är
sannolikt ett brott mot upphovsrättslagen.
I SKF:s styrelseprotokoll från januari 2014 står det
att Kravprofil och Utvecklingstrappa ska
uppdateras. Det återkommer i ett protokoll
sommaren 2014. Ingen kommunikation har skett
med Falu Kanotklubb rörande detta, trots att det i
styrelseprotokoll står att dokumenten ska
uppdateras av tränare i slalom.

Förslag för kanotslalomkonferens
Eftersom det är sprint som har makten inom
kanotförbundets utbildningsorganisation existerar
troligtvis endast ett alternativ: nr 2.
Då återstår för kanotslalom att ansvarar för sitt,
vilket ger barn en utmärkt bas för att sedan utöva
flera kanotgrenar.

Denna hantering är sorglig. Förbundsstyrelsen har
så vitt känt ingen kompetens i dessa frågor. Det
innebär också att de saknar kompetens i frågan att
fastställa vem som har kompetensen. Detta måste
skötas av aktiva tränare inom kanotslalom med
djupa kunskaper och ska inte hanteras som en
politisk fråga med önsketänkanden. Att utelämna
Falu Kanotklubb från detta arbete är en politisk
handling utan intresse av att producera bästa
möjliga dokument.
Dessa dokument liksom andra dokument kring
utbildning är viktiga styrdokument. Är de felaktiga,
riskerar personer/organisationer fatta felaktiga
beslut som berör barn och ungdomar. Detta berör
Falu Kanotklubb i hög grad, som har över 30 aktiva
mellan 10 och 25 år. Det är därför en fråga vi
prioriterar och anser oss ha kompetens i.
Förslag för kanotslalomkonferens
Falu Kanotklubb föreslår att eventuella synpunkter
skickas till Falu Kanotklubb, som kan ta ansvar för
en kunskapsbaserad uppdatering av kravprofil och
utvecklingstrappa.
Dokumenten skall förankras och eventuellt justeras
tillsammans med kvalificerade ledamöter i
elitkommittén (vars namn bör vara
Landslagskommittén).

