Hej Alla
Här kommer anteckningar från kanotslalomkonferensen samt de bilder Sixten visade. Om ni vet fler
som önskar få dessa mejlutskick så ge mig adress så löser jag det.
Jag träffade SOK tillsammans med Sixten i torsdags. Vi fick ok på den landslagsorganisation vi jobbar
för. Det innebär att vi kunnat enas om en start på Isak Öhrströms satsning inom Topp och Talang
med ett vinterläger i Reunion. Dialogen fortsätter efter nyår men vi har kunnat påbörja jobbet och
Isak kan åka på sitt planerade läger.
Det innebär också att vi kan jobba vidare för att få med aktiva i satsningen Talang 2022 som SOK
kommer att sjösätta med uttagningar i maj.
Jag har fått några tankar om uttagningsregler 2018. I princip finns två inriktningar dels att förslaget
jag skickade ut är ok och dels en där en återgång till reglerna 2015 önskas. Det finns fortfarande lite
tid att komma med tankar (fram till jul). Det som är oförändrat är de %-tal som gällt under några år
för att kunna ta en landslagsplats.. Beslut om vad som gäller kommer att skickas ut första veckan i
januari.
Det är fortsatt osäkerhet runt det slutliga internationella tävlingsprogrammet. Det innebär att vi inte
säkert kan besluta om vad som gäller uttagningstävlingarna.
Nationellt tävlingsprogram – jag har fått några inspel men hoppas på att fler tävlingar kan spikas.
Nyköping är beredda att ta SM 2018 vilket är positivt.
Styrelsen fastställer troligen budget på mötet torsdag denna vecka.
Olika synpunkter som finns är i grunden positivt men det krävs att vi fortsatt försöker hålla dialogen
om sakfrågor och att vi respekterar varandra. Om vi ska lyckas med det vi alla har som mål att
utveckla kanotslalom krävs samarbete
Tack för 2017 och GOD JUL.
Hälsningar
Anders Danielsson
Generalsekreterare
Svenska Kanotförbundet
Postadress Fredsgatan 9, 932 37 Ursviken
gs@kanot.com
0155 20 90 86
0706 675 704
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