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Hej Alla
Kanotslalomkonferensen genomfördes på Bosön 19 januari i samband med SKF:s Kanotkonvent,
anteckningar kommer inom kort. En viktig del var information om återställningsarbeten i vattendrag
där 3 000 dammar som producerar el ska miljöprövas på nytt. Även återställningsarbeten efter bl.a.
flottningen pågår och intensifieras. Vi har initierat en arbetsgrupp som hade sitt första möte den 26
januari. Den samarbetar med Hav och vattenmyndigheten men även med ex Friluftsfrämjandet. Vi
har även inlett dialoger med Länsstyrelser. En annan viktig del var presentation av tävlingar och läger
2019, stort tack till Håkan Syrjä som hjälpt till att ta fram programmet som finns att ta del av på
hemsidan. Tack också till Håkan Ekstedt som lotsade oss genom konferensen. Uttagningsregler och
planering för landslagen presenterades av Sixten Björklund. Aktiviteterna för landslaget ligger i nivå
med aktiviteterna förra året. Uttagningsreglerna är i stora drag desamma som förra året. De stora
förändringarna är att uttagning görs inför varje aktivitet samt att juniorer och U23 inte behöver ha
presterat på utländska tävlingar för att ha möjlighet och kvala in i landslaget.



Tävlingsprogrammet hittar ni här: www.kanot.com/grenar/kanotslalom/kalender.
Uttagningsregler och information om landslagsverksamheten hittar ni här:
www.kanot.com/grenar/kanotslalom/elit

Här kommer lite mer information om några saker i uttagningsreglerna som har orsakat diskussion på
och efter konferensen.
Kvalificering och rankingtävlingar för U23/Juniorer. Det är som sagt ändrat så att dessa
åldersgrupper nu kan kvalificera sig utan att behöva åka ut på internationella tävlingar.
Rankingtävlingar körs på hemmaplan i Sverige. Syftet med detta är att det ska vara möjligt att bredda
dessa grupper av aktiva i landslaget. Det är i linje med det vi började med för juniorerna 2018.
Ungdomar som inte, av olika anledningar, är på internationella tävlingar med sina klubbar anser vi
ska ges möjlighet att kvala till deltagande i landslagets verksamhet.
Kvalificering seniorer. Det finns ett kvalificeringskrav som lyder: "- den aktive ska uppfylla de
formella kraven att kunna medverka i olympiska spelen för Sverige." Bakgrunden till detta krav är att
grenarna sprint och kanotslalom är Olympiska grenar. Kanotförbundet har en nära dialog med SOK
om dessa grenar. Som information har SOK lagt mer pengar på kanotslalom än vad SKF har haft
möjlighet att göra de senaste åren. Kanotförbundet har en prioritering när det gäller satsningen på
senioreliten i sprint och slalom att de som är med i lagen ska ha möjlighet att kvalificera sig till OS.
Det ligger också i linje med de prioriteringar som Kanotförbundet gjorde i kanotslalom under 2018
där WC-tävlingarna i Seu prioriterades framför VM i Rio. Personer som berörs av detta informerades
om det redan i höstas för att de skulle ges möjlighet att byta land och tävla för ett land där de skulle
kunna ta sig till OS.
Det har det också framförts synpunkter på att Kanotförbundet borde hjälpa till i migrationsärenden.
De kontakter jag haft har gett besked om att vi varken bör eller kan påverka migrationsprocessen.
Därför avstår jag och står för det faktum att migrationsärenden inte är SKFs roll, styrelsen delar min
syn.
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Avtal aktiva
Aktiva som ska var med kanotslalomlandslaget kommer att behöva teckna ett nytt avtal med SKF för
säsongen 2019. Målet är att till 2020 ha ett avtal för landslagsaktiva som är detsamma för alla
kanotdiscipliner.
Uppförandekod
En uppförandekod håller på och tas fram som ska gälla för landslag i alla grenar, inklusive
kanotslalom. Beslutet om att införa koden redan 2019 är fattat. Diskussion pågår nu med några olika
parter för att fastställa den slutliga formuleringen av koden. Planen är att dokumentet ska vara klart
under februari.
Regeländringar
Inför denna säsong införs några regeländringar för slalom internationellt. Vi föreslår till årsmötet att
dessa ändringar också införs i de svenska reglerna. Det som påverkar vårt tävlande är framför allt att
det från 2019 ska vara sex eller åtta uppströmsportar i en bana. Minimilängden på banan blir 150
meter, mätt från startlinjen till mållinjen genom mittlinjen av banans sträckning. Åktiden ska
fortfarande vara ca 95 sekunder för K1 herr. Styrelsen föreslår också att dispensen att använda
flytvästar som inte är godkända inte förlängs.
Olympiska spelen 2020
SOK arbetar för fullt med planeringen inför OS 2020. I Tokyo pågår bygget av den bana där
slalomtävlingarna ska hållas. De första testtävlingarna i banan kommer att hållas i slutet av 2019. Till
OS finns 18 platser i K1 som kan nås vid VM. 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 10 månader före OS är det formella kravet att kriterier ska presenteras men vi har
i samråd med SOK målet att presentera reglerna under våren. I grunden kommer kriterierna
sannolikt bli liknande de som gällde inför 2016.
Disciplinärenden
Som tidigare meddelats har Falu kanotklubb anmält landslagskaptenen Sixten Björklund till såväl
kanotförbundets disciplinkommitté som till Riksidrottsnämnden för en händelse i Spanien där de
påstår att Sixten överfallit den tränare som Faluns seniorer använde under 2018. Det är något som
Sixten bestämt förnekar. Disciplinkommittén har avslagit Falu kanotklubbs anmälan och
Riksidrottsnämnden har beslutat att det inte finns skäl att ge prövningstillstånd i detta ärende. Det
innebär att Disciplinkommitténs beslut från den 7 december står fast.
Falu kanotklubb har också anmält kanotförbundets disciplinkommitté till Riksidrottsnämnden, ett
ärende som ännu inte är avgjort om det ska ges prövningstillstånd.
Det går fortfarande rykten om att Riksidrottsnämnden har sagt att Isak och Monika inte har uppträtt
klandervärt i det disciplinärende som behandlades under sommaren och hösten. Det är felaktiga
rykten. Det som Riksidrottsnämnden har konstaterat är att jag inte har hanterat ärendet på ett
korrekt sätt och att jag varit för vag och allmänt hållen i mina skrivningar samt att styrelsen i sitt
beslut inte varit tillräckligt stringent. Det är således processmässiga fel som har begåtts av SKF.
Riksidrottsnämnden har inte tagit ställning till händelsen i sig. Jag hoppas att dessa felaktiga rykten
nu får ett slut.
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Några avslutsord
Fortfarande finns mycket arbete att göra, inte minst för att hitta tillbaka till den genuina glädjen som
idrotten ger. Jag har en utsträckt hand till alla som vill jobba för utvecklingen av svensk kanotslalom i
linje med de övergripande riktlinjer som gäller all idrott inom RF-familjen.
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