Minnesanteckningar förda vid möte i Kanotslalomkommittén Elit
Lördag och söndag 20-21 november i Björbo
Närvarande:

Göran Hedström (GÖH)
Tomas Rundgren (TOR)
Kent Åke Lundberg (KÅL)
Patrik Svensson (PAS) (Genom telefonsamtal)
Malin Bergman Lidberg (MBL)

Adjungerad:

Håkan Syrjä (HÅS) #1-3
Nenad Martinis (NEM)

Frånvarande:

Kalle Sundqvist (KAS)
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Minnesanteckningar
1. Välkommen
Detta är kommitténs första fysiska möte sedan uppstarten i slutet av september 2020. Häftigt
och kul!
2. Internationella programmet
Intresseanmälan ska göras tillgänglig snarast, så att vi vet vem som vill vara med i landslagen
2022. Viktigt att vi lägger till en fråga om extremslalom.
KÅL
Vi blev ganska snabbt klara över vilka prioriteringar som ska göras 2022. En del frågeställningar
kvarstår dock
Rankingtävlingar.
Vi vill ha två tävlingstillfällen nära varandra i tid och plats för att göra det lättare och mera
kostnadseffektivt. Mot detta talar att risken för sjukdom och besvär kan slå ut båda tillfällena
för den som har otur.

Det finns ett större antal rankingtävlingar. Prio från ICF har den i Solkan (slutet av mars) och i
Tacen (slutet av april). Detta svarar upp till kravet med distans i tid, men blir kostsamt och
tidsineffektivt. Då är kombinationen Liptovsky och Krakow i slutet av april en bättre kombo.
Flera röster höjdes för att ha tre tävlingar där resultaten från två räknas. Detta blir dock svårt
med tanke på olika konkurrensförhållanden.
Kalla de aktiva till ett snart möte på distans och lyssna på deras åsikt.
KÅL
Så snart det är klart vilka tävlingar som gäller ska formuläret för Intresseanmälan skrivas och
läggas ut på nätet. Frågan om deltagande i extrem slalom måste med.
KÅL
Världscup
Vi beslöt att köra fyra av fem och därmed avstå WC 2 i Krakow. Detta för att öppna ett fönster
för SM i Åmsele. Vi avser att ge de aktiva seniorerna resebidrag för att lättare motivera resan
till Åmsele, men sannolikt fortsatt svårt att klara av. Risken är stor att samtliga seniorer avstår
SM pga. av det intensiva tävlandet i Europa i juni. De som önskar att ändå köra WC 2 må så
göra. Då efter uttagning av kommittén/förbundskapten och på egen kostnad.
Mästerskapstävlingar
Vi beslöt att delta i EM och VM för såväl seniorer som U23/juniorer. Skulle vi tvingas att
reducera vår budget efter ett varv i styrelsen så stryker vi EM för U23/J i Budojovice. Skulle så
bli gäller fortsatt att ingen kan delta vid en mästerskapstävling om landslaget avstår. Detta likt
övriga discipliner inom SKF.
3. Nationellt tävlingsprogram
NFP har ansökt om en Sverigecup första helgen i maj. Det är perfekt och samtidigt passar den
som uttagningstävling för U23 och juniorer.
Vi vidtalar Åmsele angående SM.
HÅS
Håkan föreslog tävling i Lissfors 10-11 sept. detta ska förankras i klubben och mötet föreslog att
även anordna ett NM i kanotslalom samtidigt.
HÅS
Vi måste få in flera arrangörer i programmet.
Västerås. Att Strömsholm inte går vet vi, men det finns alternativ. Viktigt att vi kan få till en
tävling här.
NEM
Uppsala var inte helt ovilliga 2021. Vi gör ett nytt försök.
NEM
Umeå. Borde man inte kunna få till ett samarrangemang med SM i Åmsele?
KÅL
Värnamo. Finns det en möjlighet att köra i deras uppgraderade bana?
KÅL
Parallellslalom i Nyköping. Vad säger Fredrik?
KÅL
Nu när det internationella programmet är hyggligt klart kan arbetet med det nationella ta fart.
Breddkommittén tar tag i detta vid nästa möte och vi försöker få fram svaren på frågorna i tid
till detta.
HÅS, NEM, KÅL
4. Uttagningsregler
Uttagningsregler ska formuleras för kanotslalom och extremslalom. Vad gäller det senaste
måste ett par saker klaras ut först.
Vilka rankingtävlingar erbjuder extremslalom? ICF´s kalender ger inte svar på frågan.
KÅL
Hur gör andra? Patrik kontaktar Huw för att se hur engelsmännen formulerar sina regler. PAS
Kent Åke kollar vad som gäller inför Paris 2024 vad avser kombinationen kanotslalom och
extremslalom.
KÅL
Mötet beslöt att vi kör en ranking/uttagning för seniorerna i kanotslalom. Placering 1-3 kör
mästerskapstävlingarna och WC 1 och 2. Placering 1,2 och 4 kör WC 4 och 5.

Tomas skriver ett utkast till uttagningsregler och vi stämmer sedan av med de aktiva.
Uttagningstävling U23 och juniorer blir primärt SC i Nyköping.

TOR

5. Budget
Under mötet beslöt vi en preliminär budget, som Göran hade förberett. Med de beslut om
engagemang som togs i mötet så återstår en del justeringar att göra. Dessa gör Göran och
skickar in vår budget till Dag med kopia till kommittén.
GÖH
6. Förbundskapten
Frågan om en förbundskapten i enlighet med vår plan för organisationen lyftes. Mötet är helt
överens om att en sådan behövs för att få kontinuitet i verksamheten. Kent Åke för frågan
vidare till förbundet.
KÅL
7. Internationellt samarbete
Förhoppningen har länge varit att etablera ett samarbete med någon nation i Europa för att få
lite draghjälp. Länge har dialogen med Tyskland varit i fokus och där hade vi ett löfte från
Thomas K att få placera två kanotister under deras vingar. Tyvärr kom pandemin i vägen och
dörren stängdes direkt. Sedan framförde SOK önskemål om att få in Erik i Österrikes
organisation eftersom han numera är bosatt i Wien.
Båda två fick dock samma utfall nu när pandemin släppt sitt grepp om Europa. Ingen är beredd
att ta in utländska kanotister under sitt ansvar. Detta inte ens om vi skulle betala vad det
kostar. Orsaken är att man redan i dagsläget har problem att ta hand om sina egna och att då
blockera platser för icke egna kanotister skulle förorsaka ett ramaskri.
Vi lägger ner ambitionen för tillfället.
8. Utvärdering av åtgärder efter utvecklingssamtalen
Utvecklingssamtal har förts med åtta kanotister och det har varit mycket givande.
En hel del förslag har kommit fram och flera ligger inbäddade i övriga punkter på agendan och i
minnesanteckningarna. En som saknas är förslaget att skapa ett centralt träningscentrum
någonstans i Europa. Detta likt den som Slätvatten har i Alcudia. Alltså en plats där allt som
behövs för att träna redan finns på plats. Möjlighet för förbund, KG, klubb och individ att nyttja.
En sådan plats bör ha följande egenskaper.
- Möjligt att paddla hela eller i vart fall det mesta av året
- Lättillgänglig och billigt att nå med flyg
- Erbjuda bra och prisvärt boende
- Bra kostnadsläge, inte dyrort
Flera platser föreslogs och hetast var nog Pau och/eller Dubrovnik. Vi kallar de aktiva till ett
möte och hör vad de har att säga innan vi börjar jobba på projektet.
KÅL
Mötet beslöt också att Nenad tar en kontakt med Frej Bratt och Erik Wernersson.

NEM

9. Media
Vi konstaterar att vi lyft nivån på vår närvaro i media rejält under 2021. Då avses egna kanaler
på facebook och förbundets hemsida. Givetvis har vi haft en enorm draghjälp av Eriks positiva
insatser såväl tävlingsmässigt som medialt. Det är dock så att de aktiva vill lyfta nivån
ytterligare. Inledningsvis börjar vi med att Malin stämmer av läget för Instagram med Dag.MBL
Förslaget från de aktiva innebär också ett större engagemang från deras sida med intervjuer,
rapporter och liknande, men det avstår vi för tillfället. De aktiva ska i så hög grad som möjligt

koncentrera sig på att tävla och så lite som möjligt på kringaktiviteter.
10. Teknisk support
Forspaddlingskommittén har köpt in en GoPro 10 och en iPad Pro. Man undrar om vi har något
behov att låna den vid tillfälle. Just nu ser vi inte det behovet, utan klarar oss med den
utrustning vi har i kommittén och privat.
11. Verksamhetsberättelse
Det utkast som presenterades mötet kompletterades. Kent Åke färdigställer och skickar in till
SKF.
KÅL
12. Verksamhetsplan Elit och Landslag
Det utkast som presenterades mötet kompletterades. Kent Åke färdigställer och skickar in till
SKF.
KÅL
13. Framtida engagemang i kommittén
Samtliga närvarande är beredda att ta en vända till och köra säsongen 2022. Kalle var inte med,
så Kent Åke får kolla.
KÅL
14. Övrigt
Mötet vill att alla i kommittén får mejladresser n.n@kanot.com vilket skulle göra saker och ting
klart lättare.
KÅL
Anmälda till slalomkonferensen från Elitkommittén är Tomas och Kent Åke. Övriga har
förhinder.
Den livestreaming som Sprint har skulle vara kul att testa även för oss. Kolla möjligheterna med
Slätvatten.
KÅL
15. Mötet avslutas
Detta med ett stort tack till Patrik för visad gästfrihet och arrangemang.

Kungälv 2021-11-23

Kent Åke

16. Läget i landet
Vi kan konstatera att strategin att lägga upp nyheter på facebook röner stor uppskattning.
Slutorden från Solkan har lästs av över ett tusen unika besökare. Det känns bra och vi fortsätter
på den inslagna vägen. Vi behöver text och bild från VM.
NEM/PAS
17. Framtidsplaner
Vi ska genomföra utvecklingssamtal med de aktiva som aspirerar på en landslagsplats 2022.
Förslag på frågor sammanfattas av Kent Åke och övriga får komma med tillägg och
kommentarer.
KÅL
Trådar ligger ute för stöd från England och Tyskland, men först måste vi lära känna vad de
aktiva vill och önskar.
18. Fysiskt möte i höst
Mötet beslöt att hålla ett möte i höst för att diskutera planer och lägga grunden för en budget
inför 2022. Man föreslog Dala Floda som mötesplats. Malin ger Kent Åke förslag på
mötesdatum i november.
MBL
19. Kanotkonvent
Dag reste frågan om kanotslalom vill vara med på kanotkonventet på Bosön 21-23/1 2022.
Mötet svarade enhälligt ja och bärande programpunkt bör bli en slalomkonferens. Därutöver
bör vi arrangera en ”tävlingsarrangörsträff” typ Slätvatten för att försöka få till en bra
tävlingssäsong.
Dag meddelade att förbundet fått ett ”återstartsbidrag” från RF. Detta skulle kunna användas
att subventionera deltagande vid konventet och/eller att ge centralt stöd för
tävlingsarrangörer.
20. Mötet avslutas

Kungälv 2021-09-15

Kent Åke

