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Hej Alla
Säsongen börjar nu närma sig sitt slut och alla stora internationella tävlingar är avklarade. Det har
varit en turbulent säsong med såväl positiva som mindre positiva inslag.

Framgångar på internationella tävlingar
En av de stora positiva sakerna under året är att Erik Holmer från Nyköpings forspaddlare har tagit
ett rejält kliv framåt i år. Det som sticker ut mest är bronsmedaljen på U23-VM i Ivrea i juli. Erik tog
sig också till final på EM i Prag i månadsskiftet maj/juni, det är första gången någon svensk tagit sig
till final i en internationell mästerskapstävling för seniorer. Erik tog sig också till final på U23-EM i
Bratislava i augusti. Ett stor grattis till Erik.
Läs mer om resultaten på de internationella tävlingarna för det svenska laget på elitkommitténs FBsida: https://www.facebook.com/pg/Kanotslaloms-Elitkommitté-Svenska-Kanotförbundet1765772463656499

Sverigecupen
Sverigecupen i år bestod av fyra deltävlingar, nämligen Stockholms ström i april, Nyköping i maj samt
Sigtuna och Dala-Floda Lissfors i september. Segrare i seniorer K1 herrar blev Ludwig Andersson från
Nyköpings forspaddlare. Vidar Lindberg Falu kanotklubb segrade i K1 H18-klassen och Ossian Fiander
Nyköpings forspaddlare i K1 H16-klassen.
Resultaten från Sverigecupen finns på kanotförbundets webbplats:
http://www.kanot.com/Grenar/Kanotslalom/Resultat/

Tävlingar 2019 – det är dags att komma in med sanktionsansökan
Det är nu dags att komma in med sanktionsansökningar för tävlingar i slalom och störtlopp 2019.
Ansökan sänds till Håkan Syrjä som på mitt uppdrag kommer att sammanställa programmet för 2019.
En tävlingsarrangörsträff planeras att genomföras i samband med kanotförbundets tränarkonvent
19-20 januari 2019 på Bosön.
Meddela också gärna tider för planerad lägerverksamhet m.fl. aktiviteter som vänder sig till andra
klubbar och som ni vill ska finnas med i programmet.
Sänd ansökan till följande adresser senast 15 november.
Ange i ansökan typ av tävling, möjliga datum samt kontaktperson för tävlingarna.
hakan.syrja@gmail.com samt info@kanot.com.
Följande internationella tävlingar bör om möjligt beaktas vid planering av tävlingskalendern 2019:
30 maj – 2 juni, EM i Pau Frankrike
14-15 juni, Världscup 1 i Lee Valley England
21-23 juni, Världscup 2 i Bratislava Slovakien
28-30 juni, Världscup 3 i Tacen Slovenien
4-7 juli, J/U23-EM i Liptovsky Mikulas Slovakien
16-21 juli, J/U23-VM i Krakow Polen
30 aug – 1 september, Världscup 4 i Markkleeberg Tyskland
6-8 september, Världscup 5 i Prag Tjeckien
24-29 september, VM i La Seu d’Urgell Spanien
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Utveckling av kanotslalomidrotten och forspaddlingen
Kanotförbundets styrelse är fast besluten att fortsätta att utveckla kanotslalom som idrott. Men det
behövs fler personer som vill bidra i detta arbete. Arbetat ska utföras inom ramen för den
värdegrund och de regelverk som finns för kanot och idrotten i Sverige. Det planeras en
utbildningsinsats under senhösten med personer som varit aktiva inom idrotten. I samband med
tränarkonventet i januari kommer också ett möte att hållas där utvecklingen inom slalom och andra
forsdiscipliner ska diskuteras.

Vildvattenparken i Falun och tävlingar där
Vi har noterat att den konstgjorda banan i Falun har blivit färdig och att man börjat bedriva paddling
där. Ett stort grattis till de som drivit detta projekt hela vägen.
Samtidigt vi vill göra aktiva uppmärksamma på att de kanotslalomtävlingar som planeras i Falu
vildvattenpark under året inte är sanktionerade. Kanotförbundet har inget emot arrangemangen i
sig, det är sättet det görs på. Att tävlingarna inte är sanktionerade beror på att personerna bakom
arrangemangen inte vill ha med SKF att göra. Tävlingarna genomförs därmed inte enligt de regelverk
som finns för kanotidrotten. Att delta på denna typ av tävlingar kan innebära konsekvenser för de
aktiva. Till exempel gäller inte den försäkring som den aktive har genom SKF:s tävlingslicens vid dessa
tävlingar. Det kan också få konsekvenser för deltagande på internationella tävlingar eftersom
inbjudan gäller en internationell tävling i strid med SKF:s och ICF:s regelverk och mot ICF:s vilja.

Disciplinärenden
Det har nog inte undgått någon att det har drivits disciplinärenden ända upp i Riksidrottsnämnden
(RIN) rörande två av deltagarna i kanotslalomlandslaget. Det handlar om att förbundskaptenen Sixten
Björklund blivit motarbetad och utsatt för kränkande särbehandling. Nämnden konstaterar att
kanotförbundet brustit i den formella hanteringen av ärendena och därför upphävt bestraffningarna.
Riksidrottsnämnden motiverar sitt beslut med att den ursprungliga anmälan som undertecknad
lämnade in var för vag och allmänt hållen. Nämnden har därför inte tagit ställning i sakfrågan. SKF:s
styrelse har inte ändrat sin uppfattning i frågan och anser att det som skett inte är acceptabelt inom
svensk kanot. Det ska också sägas att Sixten Björklund fortsatt har styrelsens fulla förtroende som
förbundskapten.

Falu Kanotklubb (FKK)
Som tidigare meddelats har Kanotförbundets styrelse sökt dialog med FKK angående de
oegentligheter som styrelsen anser förekommer från ledare i FKK och kring de tävlingar som planeras
i Falun. Styrelsen har bjudit in FKK till möte, men FKK valde att inte komma till mötet vid
överenskommen tidpunkt. Styrelsen anser dock att sakfrågorna kvarstår och att de måste lösas på
något sätt.
Det går i sammanhanget inte att undvika att uppmärksamma att FKK: s ledare också verkar i Svenska
kanotslalomförbundet och hur de där ifrågasatt, insinuerat och spridit felaktig information. Bland
annat har man framhävt sina egna uttagningsregler för landslaget i kanotslalom. Man har också på
ett mycket osmakligt sätt antastat de framgångar som en av våra främsta kanotister har gjort under
året. Vidare har man sagt att det finns aktiva i landslaget som varit delaktiga i valet av Sixten
Björklund som förbundskapten samt också varit delaktiga i att landslagsaktiva från FKK blivit anmälda
till disciplinkommittén. Detta är påståenden som Svenska kanotförbundets styrelse, jag och även
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Sixten Björklund tar starkt avstånd ifrån. Det är inte sant. Det är jag tillsammans med SKF:s styrelse
som beslutat i dessa frågor, någon landslagsaktiv har inte varit inblandad i någon av dessa frågor. Jag
och SKF:s styrelse anser att det är djupt olyckligt att denna typ av falska påståenden sprids av
framträdande ledare inom sporten. Det ligger långt ifrån den etik och värdegrund som gäller för
kanot och svensk idrott.
Jag vill åter tydliggöra det som styrelsen tidigare påpekat att Svenska kanotslalomförbundet inte är,
och inte kommer att bli, medlem i SKF. Och därmed inte heller kommer att vara en del av RF, den
olympiska rörelsen eller den internationella kanotslalomverksamheten som ICF står för.
Jag ser också att Svenska kanotslalomförbundet används såväl nationellt som internationellt med
förespeglingen att det är ett officiellt organ för kanotslalomverksamheten i Sverige, det gagnar inte
kanotslalom i Sverige.
Vad som kommer att ske i dialogen mellan FKK och SKF styrelse vill jag inte spekulera i men det pågår
en dialog mellan SKF, RF och SOK där frågan om hur man kan komma vidare är en punkt.
Utgångspunkten är att ett medlemskap är frivilligt men om man vill vara medlem krävs det att man
följer det regelverk som följer med medlemskapet.

Några avslutsord
Det gör mig ont i själen att behöva skriva om trista saker i ett nyhetsbrev. Saker som tyvärr är en stor
del av den vardag som finns för oss som verkar centralt inom SKF med slalom. Jag skulle hellre vilja
informera mer om till exempel Falu vildvattenpark, återställningsarbeten i flera vattendrag där
klubbar har engagerat sig, andra bra initiativ som tas, aktiviteter som genomförs lokalt med
ungdomsverksamhet, läger och tävlingar på olika håll inom kanotslalom i Sverige. Samtidigt får vi på
Förbundet kritik för att vi är för otydliga och inte talar om var vi står i olika frågor. Jag hoppas att jag
med ovanstående bringar en del klarhet i var jag och Förbundet står i vissa frågor men önskar
samtidigt att jag i framtiden inte ska behöva återkomma i dessa frågor på detta sätt.

Kanothälsningar
Anders Danielsson
Generalsekreterare, Svenska Kanotförbundet
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Mob: +4670-667 57 04

