Minnesanteckningar förda vid möte i Kanotslalomkommittén Elit
Tisdag 16 februari 2021 kl 19:00 över Teams
Närvarande:

Adjungerad:

Göran Hedström (GÖH)
Tomas Rundgren (TOR)
Kent Åke Lundberg (KÅL)
Kalle Sundqvist (KAS)
Patrik Svensson (PAS)
Nenad Martinis (NEM)

Frånvarande:

Malin Bergman Lidberg (MBL)

Agenda:
1.
2.
3.
4.

Välkommen
Vad har hänt sedan sist?
Skidlägret
Förändringar i uttagningsreglerna pga
- inställd ranking Markkleeberg
- inställt läger i Tokyo
- övriga synpunkter från aktiva och andra
5. Telefonmöte med de aktiva

Minnesanteckningar
1. Välkommen
2. Hänt sedan sist
En del tidskonsumerande dialog med olika intressenter inom kanotslalom.
3. Skidlägret
Fredrik är på plats och ende deltagare i lägret blir Ossian Fiander.
Faluns kanotister avstår efter beslut av klubben pga av pandemin.
4. Förändringar i uttagningsregler
KÅL
Max är negativ till uttagningen vid SM i Åmsele och föreslår Ivrea som ersättning för
Markkleeberg.
Isak har skickat ett mejl med fem synpunkter/frågor.
Vi avser inte att öppna för att räkna kvalificering från 2019. Vårt datum 1/1 2020 står fast.
andra frågan handlar i huvudsak om uttagningstävlingen vid SM i Åmsele. Mera om det
längre ner.
Frågan om att ändra poängsystemet till förmån för procentsatser berördes inte då detta
hänger tätt ihop med ovanstående.
Mötet arbetar på planen att ersätta den strukna tävlingen i Markkleeberg med den i Ivrea.
Dock viss skillnad i status på dessa och det till Ivreas nackdel. Detta måste utredas.

Mötet hade en längre diskussion kring uttagningsreglerna och konsekvenserna av dessa.
Kent Åke föreslog att stryka SM i Åmsele som uttagning för seniorerna, men att behålla den
för U23 och juniorer. Ja eller nej?
Ska Ivrea i början av april ersätta Markkleeberg?
Ska vi ha en uttagning av laget i ”Ivrea” och Tacen och låta den gälla hela säsongen?
Ska denna uttagning kompletteras med resultat från världsrankingtävlingen i Prag inför WC
3 La Seu och VM i Bratislava?
Flera frågor finns. Tänk!
Alla
Mötet beslöt att beslut ska tas vid möte tisdagen 23 februari kl 19:00.
Innan dess ska Patrik ha pratat med Erik och Fredrik om ersättning för Markkleeberg. Likaså
kolla om Erik har kontakter i Ivrea som man kan kontakta. Detta för att reda ut om banan
kommer att vara klar i tid och vilket motstånd som kan förväntas.
PAS
5. Mötet tillstyrkte förslaget från Malin att lägga ihop kanotslaloms båda facebooksidor till en.
6. Mötet avslutas
Kungälv 2021-02-16

Kent Åke

