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Ordförande och tränare i Falu Kanotklubb
Till Kanotlalom/Störtloppskonferensen 2015
Objekt: Landslagsverksamhet inom kanotslalom
Landslagsverksamheten 2015 har fungerat mycket bättre än 2014, men flera punkter behöver utvecklas för att
det skall bli ännu bättre. Från Falu kanotklubb vill vi belysa några utmaningar.
1 - Ett brett landslag
Antalet paddlare för ett fullt landslag i kanotslalom
på seniornivå är 18 aktiva. Ett fullt lag till
JVM/U23-VM består av 36 aktiva. Sverige har idag
sex aktiva kvalade till JVM/U23VM nästa år.
Åtgärder
Klubbarna behöver bedriva ett mycket mer
omfattande kanotslalomidrott om landslag skall
fyllas. Organiserad träning i port flera dagar i
veckan nära året runt fordras på många platser.
14-åringar bör kunna delta i 20 slalomtävlingar per
år i Sverige. Idag erbjuds ca 10. Fler
slalomtävlingar behöver arrangeras.
2 - Egenavgifterna
Kanotslaloms anslag från SKF:s budget är litet och
egenavgifterna är skyhöga. Det fordras mer pengar
för att ge aktiva och tränare bättre villkor.
Åtgärder
Mer pengar kommer av mer omfattande
barn/ungdomsverksamhet på klubbnivå. Det
genererar bl.a. LOK-stöd, som är ett av kriterierna
som RF använder för att beräkna bidraget till varje
SF.
Kanotförbundets ekonomiska stöd till
kanotslalomlandslaget är inte i nivå med
kanotslaloms storlek och internationella resultat. En
orsak är brist på information och brist på
representation, vilket syns i de styrelseprotokoll
som kanotförbundet lägger på kanot.com.
3 - Samordning
Tillgängliga resurser behöver samordnas. Det är
också viktigt att landslagsuttagningsregler och
verksamhetsplan följs. Detta är inget litet problem,
då följande pengar omfördelades under 2014 i strid
med förutbestämda regler. Siffrorna har
framkommit från SKF:s styrelseprotokoll och från
SKF:s kassör.

52 000 kr mer till U23 herr än dam och allt gick till
ej planerad verksamhet
32 000 kr som elitkommittén spenderade utan att
själv sköta någon landslagsverksamhet
40 000 kr gavs inte till planerat senior-VM
20 000 kr gavs inte till planerat träningsläger
Således 144 000 kr har tagits ifrån Sveriges bästa
landslagsaktiva under en säsong. Detta kan
knappast glömmas, utan måste leda till
konsekvenser för ansvariga.
Säsongen 2013-2014 har dessutom beslut om
landslagsuttagningar kommit till SKF:s styrelse
agenda, fast det hör till slaloms landslagskommitté.
Detta är inte bra eftersom det gör landslagsregler
godtyckliga och leder till konflikt.
Åtgärder
Säsongen 2014-2015 har mycket positivt hänt inom
svensk kanotslalom. Om vi fortsätter att
koordinerar slaloms resurser bättre så att aktiva från
olika klubbar kan träna mer tillsammans, träna
lagåk, dela coachning, dela reskostnader, får vi
roligare och presterar bättre.
Förutsättningen är att landslagsverksamheten
organiseras väl, att bra regler sätts upp och följs.
Det krävs att de som är med i landslagskommittén
skall ha kompetens för sitt uppdrag, visat genom
framgångsrikt arbete med kanotslalomaktiva och
genom kontinuerlig kontakt med landslagsverksamheten.
Landslagsledningen (som kompletterar
landslagskommitténs arbete) behöver vara
förankrad bland dem som berörs och sköter
slalomverksamheten. Det är slalomklubbarna som
skall välja landslagsledningen, enligt ett system där
ledamöter sitter på flera år och endast ett fåtal byts
ut årligen. Så skapas kontinuitet. Dessutom ska
landslagsverksamheten vara transparent, så att inte
förvånande uppgifter framkommer i efterhand.

