Hej Alla
Säsongen har börjat, våra landslagsaktiva är redan i full gång. Ett stort tack till Magnus Karlsson som
hjälpt oss hitta länkarna och tiderna så att vi kunnat följa våra aktivas åk i realtid. Ett extra grattis till
Fredrik Wahlén som totalt vann uttagningen till seniorlandslaget och till Erik Holmer som kom fyra i
ICF rankingstävling i Ivrea Italien, där junior och U23-VM kommer att gå senare i år.
Uttagningstävlingarna till landslaget för seniorer och U-23 fick följande utfall:
Seniorer
Damer
U23
1. Fredrik Wahlén
1. Monika Mitasikova
1. Erik Holmer
2. Isak Öhrström
2. Max Karlsson
3. Erik Holmer
Uttagning för juniorer kommer att ske på tävlingarna i Nyköping 12-13 maj. Tävlingen i Dala-Floda
fick ställas in på grund av för stor vårflod. Så uttagningen för juniorer kommer i år bara att omfatta
de två tävlingarna i Nyköping.
Den första Sverigecup tävlingen i kanotslalom hölls på Strömmen i Stockholm. Det var ett lyckat
arrangemang med mycket publik som stannade till och tittade på tävlingarna. Även en
störtloppssprint hölls i Strömmen. Kul att Strömstararna är tillbaka som arrangör på en av Sveriges
bästa publikarenor för sporten, tack för det.
SM i kanotslalom går i Nyköping 12 maj. Den 13 maj hålls den andra Sverigecuptävlingen också i
Nyköping.
I arbetat med landslaget som Sixten Björklund håller i arbetas det febrilt på många plan. Förutom att
planera och genomföra landslagsaktiviteter så har arbete med såväl sponsorfrågor som massmedia
kommit igång. Det har också varit mycket arbete med vår samarbetspartner Svenska olympiska
kommittén (SOK). Programmet för Isak Öhrström, som är med i Topp och Talang, har kommit på plats
och Isak för i år också stöd med en utländsk coach inom ramen för detta program. En hel del material
har tagits fram för att stödja utvecklingen av våra elitaktiva och för att vi ska vara väl förberedda
inför kommande elitidrottsstödprogram. SOK har också utlyst ett nytt program, Talang 2022, som vi
hoppas kunna ta del av.
Inom ramen för sitt arbete med landslaget önskar Sixten att klubbarna återkommer med aktiva som
är intresserade på att satsa för att komma med i landslaget detta eller kommande åren. Därför ber
jag alla klubbar att i vändande mail till mig eller till Sixten meddela sådana aktiva och vilka tränare ni
har som kontaktperson i dessa frågor.
Vill också nämna att vi inom ramen för Kanotgymnasiets verksamhet fått möjligheten att ta hit en
coach från Slovakien Miroslav Matejka ett par veckor innan sommaren. En aktivitet som de
landslagsaktiva också bjudits in till.
Jag måste också nämna att kanotförbundets styrelse har haft några frågor på sitt bord som berör
satsningar som sker i Falun. Hänvisar till förbundets webbplats under kanotslalom nyheter för mer
information om detta.

http://www.kanot.com/Grenar/Kanotslalom/Nyheter/oppetbrevfranskfstyrelse/
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