S V E NS K A K AN OTF ÖR BU ND E T

S W E D IS H C A N O E F E D ER A TI ON

Landslagsmanifest kanotslalom
Övergripande policy för landslagsverksamheten
Svenskt landslag i kanotslalom representerar Sverige och Svenska kanotförbundet på
internationella tävlingar och mästerskap.
Målet med landslagsverksamheten är att skapa förutsättningar för landslagsaktiva att
prestera på högsta internationella nivå med målet att ta medaljer. Internationella
framgångar inspirerar nya generationer och bidrar till ett allmänt ökat intresse för sporten.
Landslaget som grupp ska präglas av en positiv atmosfär där de aktiva sporrar och stödjer
varandra vilket bidrar till lagets och individernas framgång. Landslaget ska inspirera de som
inte är med i laget att träna och tävla samt vara en förebild för sporten i Sverige.
Planeringen och genomförandet av landslagsverksamheten syftar till att skapa en långsiktigt
hållbar verksamhet. Detta ska ske i en kontinuerlig dialog med de aktiva. Landslagsverksamheten måste samtidigt ta hänsyn till tillgängliga resurser, likvida medel och långsiktiga mål.
Vi som stöder och verkar inom landslagsverksamheten fokuserar på det som är positivt och
utvecklar verksamheten. Vi lyssnar på aktiva och klubbar, men vi ger oss inte in i polemik i
olika frågor. Vi är korrekta och sakliga i den information vi lämnar och vi tar avstånd från
kränkande särbehandling och trakasserier.
Svenska kanotförbundet är det organ som övergripande styr landslagsverksamheten.
Landslagsledningen fattar beslut om hur verksamheten ska genomföras. Ambitionen är att
vara tydlig och transparent i genomförandet.
Vi inom kanotslalom ska verka för samverkan och integration med övriga discipliner inom
kanot – med mottot – tillsammans är vi starka!
Ledord för landslagsverksamheten.
- Laganda
– positiv inställning, peppa och stötta varandra
- Glädje
– känna glädje inför uppgiften
- Respekt
– för varandras olikheter, behov och åsikter
- Öppenhet – prata med varandra istället för om varandra, ”inga samtal är för oviktiga”
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