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Hej Alla
Säsongen för kanotslalom är över och jag försöker här göra en sammanfattning av säsongen och
läget nu. Det har gått en tid sedan det senaste nyhetsbrevet och det finns flera skäl till det. Jag
berör några av skälen längre ned i brevet.
Tävling och träning
Inför säsongen togs en gemensam tävlingskaleder fram för alla forsgrenarna i Sverige. Ett positivt
inslag som vi avser att fortsätta med.
Det var en framgång med det gemensamma fors-SM som anordnades av Floda FF i Dala-Floda i juni.
Det var klart fler deltagare (bland annat 10 föreningar, 7 lag K1 herr och 7 damseniorer) jämfört med
de närmaste tidigare åren. Många deltog i flera grenar, men vi har en bit kvar innan vi kan känna oss
nöjda. Det hölls också fyra Sverigecuptävlingar i kanotslalom under året.
Seniorherrarna i landslaget har under året deltagit på EM, sista världscuptävlingen och VM. Det har
varit bra resultat även om vi inte nått ända fram till finalplatserna denna säsong. Men det har varit en
säsong som visat att vi har seniorherrar som kontinuerligt tar semifinalplatser. Några har visat stora
steg framåt under året. Vi hade även aktiva med på de internationella junior- och U23-mästerskapen,
även det med bra resultat.
Säsongsavslutningen på senior-VM blev rafflande, våra tre senioraktiva herrar var inom 1,5 sekunder
i försöken. Isak knep den sista finalplatsen och lyckades också säkra en OS-kvotplats till Sverige
genom att placera sig som 17e nation Olympisk räkning. Vem som får åka till OS avgörs under 2020
enligt de regler som finns presenterade på hemsidan.
Landslagen har haft två gemensamma sammankomster under året med tester och träning. Något
som har uppskattats av de aktiva för att det skapar en bättre sammanhållning och lagkänsla.
Seniorherrarna har även varit på träningsläger i La Seu d’Urgell där VM gick i slutet av säsongen.

Kanotgymnasiet
Vi har åter en slalomelev på Kanotgymnasiet vilket är viktigt för Kanot- Sverige. Det är nu också dags
att söka KG till för säsongen 20/21. Om du har någon som är intresserad hör av dig omgående till
dag.johansson@kanot.com läs mer http://www.kanot.com/Nyheter/soktillkanotgymnasiet2021/

Aktiva
Inför säsongen tecknade de aktiva i kanotslalomlandslagen ett nytt avtal med SKF som förtydligade
förutsättningarna. En Uppförandekod för landslagen som gäller alla kanotgrenar togs också fram
inför säsongen http://www.kanot.com/globalassets/svenska-kanotforbundet/dokument/forbundet/
dokument6/policydokument/uppforandekod-for-landslagsverksamhet-skf.pdf .
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Riksidrottsmötet (RIM)
RIM hålls vart annat år och under mötet tas beslut om viktiga framtidsfrågor för idrottsrörelsen.
Några beslut som fattades i år var krav på att föreningar ska begära begränsat utdrag ur
belastningsregistret för de i föreningen som jobbar med barn, högre krav på att föreningar och SDF
att rapportera in vilka som sitter i styrelsen. Bestraffningsreglerna ändrades och anpassades till
bland annat idrottsombudsmannens roll.
Svenska Kanotslalomförbundet SKSF sökte medlemskap i RF med avsikt att ta ansvar för grenarna
kanotslalom och störtlopp. SKSF menar att SKF hotar och hindrar utvecklingen inom kanotslalom. En
enig församling på riksidrottsmötet avslog ansökan. Ansökan innehöll ett antal anklagelser mot SKF
som jag konstaterar att de i allt väsentligt saknar substans. Om någon önskar ta del av mer
uttömmande svar så kan jag utveckla frågan men konstaterar att kraven på 25 medlemsföreningar,
1500 medlemmar och en idrott som inte redan bedrivs av annat förbund inom RF var för sig är ribbor
som SKSF inte klarar.
Det går att ta del av RIM på RF:s hemsida. https://www.rf.se/Arbetsrum/riksidrottsmotet/
Disciplinärenden och processer
Det är mindre roligt att informera om denna typ av frågor. Men jag känner att vi behöver informera
om saker som sker för utan information är tendensen att tomrummet fylls av spekulationer. Denna
typ av frågor tar också mycket tid och kraft från den verksamhet som jag hellre skulle vilja ägna mig
åt.
Förbundskaptenen i kanotslalom blev anmäld av Falu kanotklubb till disciplinkommittén gällande en
utländsk tränares anklagelser mot honom. Disciplinkommittén avslog anmälan. Riksidrottsnämnden
(RIN) beslutade att det inte fanns skäl att ge prövningstillstånd i detta ärende. Tränaren, som var
anlitad av kanotförbundet som coach för en av de aktiva i kanotslalomlandslaget, drog även
förbundskaptenen inför domstol i Spanien. Där friade domstolen förbundskaptenen från alla
anklagelser.
Falu kanotklubb anmälde också SKF:s Disciplinkommitté till RIN som avslog anmälan och beslutade
att det inte finns skäl att ge prövningstillstånd i ärendet.
Efter årsmötet har SKF en ny ordning för disciplinärenden med en av årsmötet vald Disciplinnämnd
(DN) med fyra ledamöter varav tre stycken är jurister.
Falu kanotklubb har även anmält SKFs generalsekreterare, ett ärende som avgjorts av RIN. RIN hade
erbjudit Falu KK att komplettera sin anmälan, det skedde inte på ett sätt som tillfredställde RIN.
Utdrag ur RINs beslut; ”Ärendet har avgjorts utan att anmäld part beretts tillfälle att yttra sig över
anmälan”. Beslutet i korthet ”Enligt RINs bedömning är anmälan därmed så ofullständig att den inte
kan läggas till grund för en prövning i sak. Anmälan ska därför avvisas”.
En ledare som verkar på flera nivåer inom SKF anmälde förbundskaptenen i kanotslalom till
Disciplinkommittén fyra gånger på två månader. Samtliga anmälningar avslogs.
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Förbundskaptenen anmälde sedan ledaren till DN för de fyra anmälningar som hen gjort mot
förbundskaptenen. DN beslutade att tilldela klubbledaren en tillrättavisning med en sammanfattande
motiv ”Med hänsyn taget till samtliga relevanta omständigheter finner Disciplinnämnden att XX
agerande är av den omfattning och art att det i sig själv utgör ett brott mot RF:s stadgar Kap 14 § 2
pkt 9”. Ledaren överklagade beslutet till RIN som fastställde DNs beslut.
Förbundskaptenen anmälde samma ledare till DN för de e-postmeddelande som ledaren sänt till
ansvariga i såväl Europeiska kanotförbundet som Internationella kanotförbundet med allvarliga
anklagelser mot förbundskaptenen. Även i detta ärende beslutade DN att tilldela klubbledaren en
tillrättavisning. Ett utdrag från motiveringen lyder ”Misskreditering av andra står i bjärt kontrast till
den värdegrund idrotten vilar på och beteendet sänder fel signaler till idrottsutövare, ledare och
funktionärer”. Domslutet blev ” Eftersom XX agerande skett innan hen erhöll tillrättavisningen och
anmaningen den 2 juli 2019 om att för framtiden rätta sig efter gällande bestämmelser, finner
disciplinnämnden att påföljden kan stanna vid en ytterligare tillrättavisning”.
Ledaren överklagade även detta beslut till RIN. RIN avslog överklagandet med slutsatsen att RIN gör
ingen annan bedömning än DN.
Efter intensiva påtryckningar från några, aktiva och klubbledare har RF beslutat att göra en
genomlysning av SKFs verksamhet. Vi har inte fått ta del av de anklagelser som riktats mot oss och
som ligger till grund för RF:s beslut om genomlysning. Trots att RF tog beslutet i våras vet jag
fortfarande inte vad RF kommer att göra med sin ”genomlysning” och vilken grund som finns för den.
Eftersom jag varit utsatt för allvarliga anklagelser har jag valt att inte vara offentlig för att inte
påverka eventuella processer som riktats mot mig. Jag tycker mig kunna känna mig trygg i att de
anklagelser som prövats av RIN har avvisats utan att jag ens behövt ge min syn på saken. Nu finns
inget ärende i DN och de överklaganden som gått till RIN är avgjorda.
Några avslutsord
Jag beklagar djupt att vi har många aktiva och ledare som valt att sluta med en sport de älskat på
grund av den kultur som funnits inom sporten under så lång tid. Den manifestation som gjordes på
årsmötet var en del av den frustration som finns och ligger bakom den ovilja att engagera sig centralt
som jag kontinuerligt möter. Ni hittar manifestationen på Förbundets hemsida som en bilaga till
årsmötesprotokollet http://www.kanot.com/forbundet/arsmote/Arsmotesprotokoll/
Jag har suttit i SKF styrelse och under senare år även varit anställd som GS. Jag kan bara beklaga att vi
inte lyckats skapa en miljö som stimulerar ledare, aktiva, föräldrar, tidigare aktiva med flera att
engagera sig i kanotslalom. Men jag hoppas att den turbulens lägger sig och att vi gemensamt ska
kunna gå vidare och skapa tillväxt. Jag tycker att vi är på rätt väg men det krävs att vi alla hjälps åt att
blicka framåt och följer de tydliga dokument som nu finns att förhålla sig till.
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