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Hej Alla
Säsongen 2018 stänger och det är fullt fokus på 2019, landslagsplaneringen pågår, liksom en
revidering av våra uttagningsregler som pågår i nära dialog med SOK och RF. Allt kommer att
kommuniceras så snart det är klart. Se nedan om landslag och uttagningsregler.
Kanotslalomkonferens
På Kanotslalomkonferensen den 19 januari på Bosön kommer viktiga frågor för kanotslalom att
diskuteras. Kanotslalomkonferensen hålls i år som en del av Kanotförbundets etablerade
Kanotkonvent. Konferensen kommer att innehålla en tävlingsarrangörsträff samt olika föreläsningar,
workshops och goda tillfällen till samtal/utbyten. Ett mer detaljerat program kommer närmare
konferensen. Du hittar anmälningssidan till Kanotslalomkonferens och Kanotkonventet på länken
http://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1164694. Det går att anmäla sig till
enbart Kanotslalomkonferensen men förhoppningen är att många även deltar i helgens övriga
program. Tyvärr har det framkommit att det finns annan organisation som gör anspråk på
kanotslalomkonferensen. Men jag vill vara tydlig med att denna Kanotslalomkonferens på Bosön 19
januari är den enda vi från Svenska Kanotförbundet känns vid avseende innehåll och resultat.
Återställningsarbeten av vattendrag

Återställningsarbeten av vattendrag pågår fortsatt efter EUs beslut om vatten, bl.a. gällande
återställning av vattendrag. Just nu pågår arbeten i bl.a. i Gysinge där främst Uppsala PK är en part
i dialogen om utformningen. Vi har tack vare stödet från Svenskt friluftsliv kunnat lägga lite tid på
dialoger med länsstyrelserna, tid vi hoppas kunna utöka. Målet är att SKF alltid blir en remissinstans
när det gäller åtgärder i vatten. Vi har en bra dialog med Riksidrottsförbundet som i linje med idrott
2025 ser över tillgången till idrottsanläggningar. Vi planerar att informera mer i samband med helgen
på Bosön den 19-20 januari.
Landslagsplanering för 2019
Planering för landslaget inför 2019 pågår. Som det ser ut idag kommer aktiviteterna att ligga på
ungefär samma nivå som i år. Givetvis är det mästerskapstävlingarna som står högts på
prioriteringslistan. Det stora målet för seniorerna kommer att vara VM i La Seu d’Urgell i Spanien i
september, en tävling som också fungerar som kval till OS (se mer om OS nedan). EM för seniorerna
går i Pau i Frankrike i månadsskiftet maj/juni. För juniorer och U23 går mästerskapstävlingarna under
juli månad, först EM i Liptovsky Mikulas i Slovakien och sedan VM i Krakow i Polen.
Uttagningsregler till landslag 2019
En revidering av uttagningsreglerna pågår i nära dialog med Svenska Olympiska Kommitté (SOK) och
Riksidrottsförbundet (RF). Pyrenees Cup i Pau och La Seu d’Urgell kommer med stor sannolikhet att
bli de rankinggrundande tävlingar för aktiva som ska vara med i seniorlandslaget. Även
kvalificeringskraven med procent på internationella tävlingar kommer sannolikt att bli desamma som
i år för seniorerna. När det gäller juniorer och U23 pågår fortfarande diskussioner kring hur detta ska
se ut. Så snart det arbetet är klart kommer ett utkast att kommuniceras.
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Olympiska spelen 2020
SOK arbetar för fullt med planeringen inför OS 2020. I Tokyo i Japan pågår bygget av den bana där
slalomtävlingarna ska hållas. De första testtävlingarna i banan kommer att hållas i slutet av 2019.
VM-tävlingarna i La Seu d’Urgell (Spanien) i september 2019 kommer att fungera som kvaltävling till
OS. Där har vi som land möjlighet att ta en av 18 platser som finns i K1. Ytterligare en plats finns
tillgänglig på EM i Lee Valley våren 2020. Förutom att kvalificera oss som land så ska någon aktiv bli
uttagen av SOK till tävlingarna. Senast i början av nästa år kommer kriterier för denna uttagning att
publiceras. I grunden kommer kriterierna sannolikt bli liknande de som gällde inför 2016.

Tävlingar 2019 – det är fortfarande möjligt att komma med sanktionsansökan
En liten påminnelse om att det är dags att komma in med sanktionsansökningar för tävlingar i slalom
och störtlopp 2019. Ansökan sänds till Håkan Syrjä hakan.syrja@gmail.com samt info@kanot.com.
Tävlingsprogram, tävlingsarrangemang och träningsläger kommer att diskuteras mer på
Kanotslalomkonferensen.
Den 15/11 öppnade RF funktionen idrottsombudsman med tfn 08-627 40 10. Läs mer på RFs
hemsida, https://www.rf.se/. Idrottsombudsmannen är tänkt att stötta och ge råd i ärenden där
misstankar finns om agerande som bryter mot idrottens värdegrund. Samtidigt öppnar också RF:s
visselblåsarfunktion med syftet att underlätta anmälan i sådana fall. Ni hittar den här:
https://report.whistleb.com/riksidrottsforbundet
Värt att veta för er kan också vara att Aftonbladet (Kristoffer Bergström) skriver på en artikel i frågan.

Några avslutsord
Jag hoppas att jag med ovanstående bringar en del klarhet i det som sker. Fortfarande finns mycket
arbete att göra, inte minst för att hitta tillbaks till den genuina glädjen som idrotten ger.

Kanothälsningar
Anders Danielsson
Generalsekreterare
Svenska Kanotförbundet
E-post: gs@kanot.com
Telefon: 0155 20 90 86
Mobil: 0706 675 704
Web: www.kanot.com
Postadress: Fredsgatan 9, 932 37 Ursviken

