Hej Alla
Jag har fått några kommentarer och inspel efter mitt förra utskick – alla positiva.
Jag har fått några frågor rörande kanotslalom, läget nu och planerna för 2018.
De svar jag kan ge idag är följande
Det finns ett förslag på aktivitetskalender 2018 presenterat på Kanotslalom.se. Jag ser det som
tankar om vad som kan genomföras 2018 av de som står bakom sidan. Jag noterar att det är ett
förslag från deras sida.
När det gäller landslagsuttagningar finns inget beslut idag men det kommer ett beslut
förhoppningsvis under november.
När det gäller kriterier för landslagsuttagningar kommer de att presenteras senast 2 veckor före
slalomkonferensen. Konstruktionen är att de bygger till del på vad som sker under 2017, det gör
att mycket kommer att finnas oförändrat men kanske inte allt.
Det finns nu en facebooksida som kallar sig Svenska Kanotslalomförbundet. Jag har ingen annan
synpunkt än att Kanotförbundet ansvarar för kanotverksamheten i Sverige och där blir det som
jag tidigare informerat om ingen skillnad. Vad kanotslalom i Sverige behöver är mer samförstånd
och det är den linje jag driver på styrelsens uppdrag.
Kanotslalomkonferensen har jag blivit upplyst om står som den 18 november på
Kanotförbundets hemsida inne i tävlingsprogrammet. Det datumet gäller inte men datum för
2017 är inte fastställt än. Jag räknar med ett beslut inom kort och då med minst 3 veckors
framförhållning. Konferensen kommer att genomföras nära Arlanda.
Jag uppmanar alla klubbar att komma in med ansökan om tävling enligt de allmänna
tävlingsreglerna
Ansökan om tillstånd ska vara styrelsen tillhanda senast den 30 september året närmast före det år när den
allmänna tävlingen ska hållas. Vid SM, JSM eller USM senast den 30 september 2 år före det år tävlingen ska
hållas.
Bla saknar vi arrangör för SM 2018. Jag kommer att beakta alla förslag oavsett i vilken form jag
nås av informationen.
Vi har lämnat in en uppdaterad kravprofil till SOK idag och jag tackar er som engagerat er i
arbetet.
Jag är fortfarande öppen för tankar och idéer om framtiden. Jag föredrar mejl och lovar att det ni
skriver till mig i förtroende stannar oss emellan. Styrelsen har diskuterat frågan och det finns
långt gångna tankar på hur det ska se ut men fortfarande kan saker påverkas.
Jag ser fram emot en fortsatt dialog i positiv anda.
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