Hej Alla
Nu är uttagningstävlingarna i seniorklass avklarade. Det blev ett tydligt utslag på vilka som klarade de
tre platserna i seniorlaget herrar, det varierade stort mellan tävlingarna men sammantaget med en
tävling borträknad så blev utfallet tydligt. I övriga klasser var antalet startande få men även här har vi
ett landslag klart.
Rankingen blev
Herrar seniorer Isak Öhrström, Fredrik Wahlén, Erik Holmer och tyvärr utanför laget men reserv
Johan Strandberg som i år klivit ur U23-klassen.
Herrar U23 Max Karlsson och Vidar Bratt
Herrar C - Ludwig Palmcrantz
Damer seniorer Amanda Fagerlund
Damer U23 Monika Mitasikova
Jag kan lika gärna förekomma frågan om Monikas deltagande. Som flickvän till Isak bor hon där Isak
bor. Var våra elitaktiva bor kan man ibland fråga sig. Antalet nätter utomlands på träning och tävling
är många. ICF har godkänt att Monika tävlar för Sverige efter att Slovakiska Förbundet gett
klartecken och skickat ansökningshandlingar till ICF efter dialog med undertecknad som representant
för Svenska kanotförbundet. Mitt agerande baseras på ett styrelsebeslut den 21 november 2016. Jag
tror Monika kan tillföra landslaget mervärde och det är bra att det nu finns två som tävlar i
damklassen.
Jag kommer att kontakta de aktiva så att vi klarar ut dels en liten utvärdering av
uttagningstävlingarna och dels tankar inför kommande utmaningar i mästerskap och WC.
En fundering är WC i Ivrea där mästerskap för U23 genomförs 2018. Ska vi låta de som kan delta i
kommande års mästerskap tävla i årets WC 4? En fråga som berör herrar K1 och som lyfts från Falun
men som jag tänker att jag behöver föra en dialog om med Isak och Fredrik och naturligtvis Max och
Vidar. Erik är U23 även om tagit en plats i seniorlaget. (Herrar K1 där antalet platser är tre och vi har
tre seniorer och en reserv som placerat sig före våra duktiga U23 herrar).
Vi kommer att ta en dialog om hela upplägget av säsongen. Vi har haft en del skador, vi har 2 som är
förstaårsseniorer så det gäller att vi tillsammans har en dialog med klubbarna och de aktiva om vilka
tävlingar våra aktiva bör/ska delta i så att vi optimerar deras utvecklingen.
Utbetalning av tilldelade medel kommer att ske inom kort, när vi har ok från de aktiva att de vill
delta, och formalia är löst.
Har ni någon fundering är ni välkomna att mejla frågor och funderingar så ska jag svara så snart som
möjligt.
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