Hej Alla
Jag hade missat någon detalj i upplagan som skickades ut den 18: e januari. De justerade
reglerna finns publicerade på
http://www.kanot.com/Grenar/Kanotslalom/kanotslalomkommittenelit/
Även dokumentet för anmälan till uttagningstävlingar ligger nu uppdaterade på ovanstående
sida liksom det internationella programmet. Aktiva behöver anmäla sig senast den 28
februari.
Uttagningstävlingarna för juniorer har kompletterats med Lissfors 29 april. Vi hoppas kunna
erbjuda en samordnad aktivitet där flera forsgrenar kan mötas.
Sixten jobbar med landslagsplaner och de kommer att publiceras så snart de är klara. Dialog
med landslagsaktiva 2017 pågår.
Det nationella tävlingsprogrammet kommer att publiceras inom kort. Det finns en kalender
på Facebook som Kerstin Öberg har sammanställt och en på Falu KKs hemsida samt en lista
som Forskommittén jobbat med. Vi kommer att sammanställa allt i en gemensam kalender.
Finns ytterligare arrangörer är det tacksamt om ni hör av er till mig. Likaså om det är någon
av tävlingarna som finns publicerade som inte är öppna för alla klubbar utan klubbtävlingar.
Curt Svensson har inlett ett bra jobb för att kunna bevara paddlingsmöjligheterna i Nittälven.
Även Soizick Lidström har gjort viktiga insatser i samband med restaurering av vattendrag.
Det är viktigt att vi tillsammans försöker bevaka de återställningsarbeten som är på gång i
våra vattendrag. Resultatet kan bli bra men även direkt farligt om det görs fel. Antalet
restaureringar kommer troligen att öka.
Nu när vi har en landslagsorganisation har dialogen med SOK kommit igång igen. Dels
handlar det om satsningen på Isak Öhrström som är den vi har inom Topp och Talang dels på
den nya utmanarsatsningen som SOK kallar Talang 2022. Uttagning till satsningen sker i maj.
Kompletterande information får vi den 9 mars.
Vet ni någon som inte finns med adresslistan så hör av er så ska jag försöka komplettera den.
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