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Hej Alla
En kort uppdatering och en önskan om en trevlig midsommar.
Avtal, några avtal har kommit in övriga är utlovade att komma före deadline sista
juli.
Förskottsbetalning till senior och U23 är utbetalade till 2/3 och Junior och
utvecklingslaget kommer under juni. Det är Vidar Lindberg som kvalificerat sig till
Juniorlandslaget. Till utvecklingslaget kan därför 3 kanotister ges plats utom i K1
herrar där det finns 2 platser efter Vidar. Jag har kontaktat Falun men är det fler
som aspirerar på en plats och anser sig ha rätt till en så hör av er till mig.
Alla landslagsaktiva har inte skickat in diplomet för genomförd utbildning ”Rena
vinnare” men jag räknar med att det kommer inom kort.
Ledare jag fortsätter att testa två system, ett med en av mig utsedd lagledare som
finns på plats och kan stötta vid behov och sköter uppdragen vid ex.
lagledarträffar. Jag har utsett Sixten Björklund som lagledare vid U23/J- VM, han
sköter lagledaruppgifter och är den vi ackrediterar. Ta den hjälp ni önskar av
Sixten som även funnits och finns på plats i Prag och i Bratislava. Om en klubb
önskar sköta sig själv är ”tjänsten ett erbjudande” men de formella delarna sköter
Sixten. Jag tycker att det finns många goda exempel på där ett landslag som hittar
samarbete och stöttar varandra lyckas riktigt bra. Nu senast igår var det golfens
damjuniorer som lyftes fram där 6 svenskor ligger bland de 12 högst rankade i
Europa. Skälet de själva angav var att lagkänslan var den viktigaste pusselbiten.
Jag kommer att kalla landslagskanotisterna till ett möte i samband med SM i
Åmsele troligen blir det torsdag den 3 augusti på eftermiddagen. Annelie Östberg
från RF blir den som ansvarar för genomförandet. Målet är att förbättra lagkänslan
inom kanotslalom oavsett vilken organisationsform Kanotförbundet väljer 2018.
Thomas Engdahl är i Japan men han kan kanske finnas via länk för att förmedla sin
syn direkt till de elitaktiva utan omvägen via mig.
Jag har kontinuerlig kontakt med Thomas Engdahl på SOK. SOK har bidragit
mycket och bidrar även 2017 till kanotslalom genom ett personligt stöd till Isak
Öhrström. Senaste träffen var för en vecka sen där Thomas upprepar SOK:s krav
på ett gemensamt lag om vi önskar stöd från dem. Vi kan välja att avstå från SOKs
stöd men då ska det vara ett medvetet val. Vi kan tycka om organisationen, vi kan

bestämma den organisation vi själva vill men vi kan inte kräva stöd om vi inte
uppfyller de kriterier andra ställer för att bidra med resurser till oss.
Jag håller tummarna för att våra aktiva ska hålla sig friska och lyckas prestera på
topp av sina förmågor och att ni alla får en bra midsommar. Vi kanske ses i
Åmsele.
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