Hej Alla
Det händer en del saker. Jag vill påminna er om att de aktiva som vill delta i
uttagningstävlingar till U23 och seniorlag behöver anmäla sig enligt nedan.
Uttagningstävlingar för seniorer och U23 i kanotslalom
Uttagningstävlingar för Sen/U23 går i Solkan 24-25 mars och Markkleeberg 6-8
april. Anmälan ska göras till SKF senast 28 februari via den blankett som finns
på Förbundets webbplats (www.kanot.com ) under gren/kanotslalom/elit. Där
finns också information om uttagningsreglerna. Information om tävlingarna finns
under gren/kanotslalom/kalender.
Även aktiva som inte satsar på landslag för seniorer eller U23 kan delta på
dessa tävlingar, men observera att anmälan fortfarande ska göras till
kanotförbundet enligt vad som sägs ovan.
Uttagningstävlingar för juniorer i kanotslalom
Uttagning för juniorer i kanotslalom kommer att ske i Lissfors 29 april och i
Nyköping 12 o 13 maj. Information om uttagningsreglerna finns för förbundets
webbplats under gren/kanotslalom/elit.
Jag bifogar verksamhetsplanen som kommer att finnas på hemsidan
http://www.kanot.com/Grenar/Kanotslalom/Elit/
Jag bifogar en tävlingskalender. Det finns en påbörjad kalender på hemsidan
http://www.kanot.com/Grenar/Kanotslalom/Kalender/som kommer att
kompletteras. I den bifogade PDF en märker ni att det endast finns två
Sverigecuper, det beror på att det endast är Nyköping och Åmsele som anmält att
de vill/kan köra en deltävling. Kalendern är inte statisk så ifall jag missat något eller
missförstått så hör av er så får vi justera. En fråga blir om vi ska köra SC med två
deltävlingar eller möjligen ta en paus 2018. Jag hoppas det kommer fler deltävlingar
inom kort. Jag hoppas också en ökad samverkan mellan de olika forsgrenarna som
kan stärka alla grenar.
Förhandlingarna med SOK pågår. Det är en löpande dialog som gäller Topp &
Talang, där Isak Öhrström ingår, och Talang 2022 där vi hoppas få med
någon/några aktiva. Nästa informationsmöte blir den 9 mars och uttagning av
aktiva kommer att ske i maj.
Arbetet med en Utvecklingstrappa pågår, vi är nära ett godkännande från SOK.
Vi kommer att behöva komplettera de dokument vi har nu med långsiktiga planer
och tydliga strategier för att lyckas på lång sikt om vi vill kunna ta del av det
förändrade elitstöd som kommer att tillämpas från 2020. Vi vet idag inte exakt hur
det blir men de som jobbar med frågan centralt pekar mot en väg där kraven skärps

för att ta del av stöd vilket troligen ger en trappstegseffekt där det gäller att klara de
av RF/SOK/paraförbundet uppsatta målen.
Vi har en sponsorgrupp som börjat jobba men vägen till att det ska synas i vår
budget är lång men resan har börjat.
Jag hör positiva signaler om att aktiva som vi inte sett på tävlingar under ett tag nu
visar intresse att engagera sig igen.
Vill du bidra med någon del hör av dig så kanske vi kan hitta en väg som passar.
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