Minnesanteckningar förda vid möte i Kanotslalomkommittén Elit
Tisdagen 11 maj 2021 kl 20:00 över Teams
Närvarande:

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

Adjungerad:

Nenad Martinis (NEM)

Frånvarande:

Malin Bergman Lidberg (MBL)

Agenda:
1.
2.
3.
4.

Välkommen
Reaktioner och beslut efter Ivrea
Ungdomsverksamhet
Mötet avslutas

Minnesanteckningar
1. Välkommen
2. Reaktioner och beslut efter Ivrea
Nenad gav en kort rapport om upplevelsen i Ivrea vid EM
Boende, mat och logistik hade fungerat bra.
Stämningen i laget var bra och i huvudsak fri från stress.
Banan var krävande. 25 portar på 200 meter med 6 m fallhöjd med bitvis trånga passager.
Bansättningen var också tuff och väldigt utslagsgivande. Efter att C-2:orna försvunnit som
klass blir banorna knixigare och trängre.
Resultaten gick inte vår väg, men framförallt de aktiva var besvikna eller snarare ilskna över
uteblivna och förväntade resultat.
Vi är överens att kapaciteten till toppresultat finns.
Ett stort tack till Nenad för ännu ett väl utfört hantverk.
Kalle har haft ett snack med Henrik på SOK. Fortsatt är man inte beredd från deras sida att ta
ut någon till OS i Tokyo, men kan tänka sig att göra det efter Prag respektive Markkleeberg.
Av det skälet nominerar vi heller inte någon i dagsläget, utan dörren är fortsatt öppen för
dessa tre herrar.
Vi beslöt att anmäla samma lag till dessa båda tävlingar utan några förändringar.
Kalle ringer upp Isak, Erik och Fredrik och meddelar vad SOK sagt och vad vi beslutat.

GÖH
KAS

Kent Åke ser till att ”Landslaget kallar” kommer ut på hemsidan.

KÅL

Frågan om boende och ledare återstår att lösa.

3. Ungdomsverksamhet
Då det vid ett flertal tillfällen höjts röster för att vi bör hantera även ungdomar, så inför vi
härmed begränsningen att i den här kommittén tar vi ansvar för seniorer och juniorer och
då primärt landslagsverksamhet.
Vid de tillfällen vi bjudit in till lägerverksamhet har intresset varit minst sagt svalt. Ofta med
pandemin som orsak och det är lätt att förstå. Ett annat år kommer vi, att likt tidigare
förbundskaptener, bjuda in just juniorer och seniorer till upptaktsläger och liknande.
Ungdomsverksamheten på förbundsnivå hanteras av Breddkommittén och exempel på
sådan verksamhet är Multibreddlägret och det Nordiska Ungdomslägret. Någon
landslagsverksamhet för ungdomar kommer inte att bedrivas.
4. Mötet avslutas

Kungälv 2021-05-11

Kent Åke

