
Minnesanteckningar förda vid möte i Kanotslalomkommittén Elit 

Torsdagen 3 december kl 19:00 över Teams 

Närvarande: Göran Hedström (GÖH) 

Kalle Sundqvist (KAS) 

Malin Bergman Lidberg (MBL)  

 Patrik Svensson (PAS) 

Tomas Rundgren (TOR)  

 Kent Åke Lundberg (KÅL) 

Adjungerade: 

Nenad Martinis (NEM) 

Håkan Syrjä (HÅS) 

Dag Johansson (DAJ) 

  

Frånvarande:  

Agenda  
1. Välkommen 

2. Förra mötets minnesanteckningar 

 Utvärderingsblankett TOR 
 Verksamhetsplan 2021 Landslag KÅL 
 Uttagningsregler 2021  TOR/PAS 
   

3. Rapport enskilda samtal med de aktiva  

Fredrik, Max och Erik PAS 

Isak och Monika TOR 

4. Rapport möte med de aktiva KÅL 

5. Reserv på plats 2021 PAS 

6. Läger i Nyköping/Bosön. Kick off? Alla 

7. Hur tar vi in de nya U23:orna? Alla 

8. Verksamhetsberättelse 2020 för godkännande KÅL 

9. Verksamhetsplan 2021 för godkännande KÅL 

10. Budget 2021 för kommittén 50.000 för godkännande KÅL 

11. Beslut om Årsplan 2021 Alla 

Internationella rankingtävlingar? 

Tävlingsprogram efter OS? 

Förberedelseläger VM senior och EM U23/Jun? 

Uttagningstävlingar VM Bratislava? 

Status SM i Åmsele? 

--- se den preliminära årsplan som bifogas detta mejl. Tid att ta beslut 

12. Förberedelse OS Japan Alla 

Ledare (Isak vill ha med Monika som ledare) 

Isaks planer på träning i banan i april? 

--- läs Sixtens PM. Mycket att tänka på. Vem vill vi ha som ledare? TOR 

13. Fysiskt möte i Stockholm 16 januari 2021 inställt KÅL 

14. Övriga Frågor 

15. Mötet avslutas 

 

 



 

Minnesanteckningar 

1. Välkommen  

2. Förra mötet 

- Utvärderingsblankett – bordlagd 

- Verksamhetsplan landslag – bordlagd 

- Uttagningsregler 2021 TOR/PAS 

Resultatet av ett gediget arbete med utgångspunkt i Sixtens regler för 2020 redovisades och 

ett antal frågor restes.  

Allt som rör kajakcross i våra uttagningsregler tas bort. Detta är Forspaddlingskommitténs 

ansvar. Däremot vill vi få till en dialog kring de samordningsvinster som kan göras. Den 

frågan tar Dag med till sitt möte med FP till helgen. DAJ 

Likaså tas regeln om att kunna representera Sverige i ett OS som kriterium bort. Detta efter 

att styrelsen beslutat att den inte ska gälla längre. 

Begreppet Elit och Bredd och respektives ansvar definierades och beslöts. 

Verksamhet där en uttagning sker är Elit. 

Verksamhet dit man anmäler sitt deltagande är Bredd. 

Att SM i Åmsele ska var obligatoriskt för uttagning till landslaget för andra halvan av 

säsongen ansågs som en olycklig formulering. Mera morot och mindre piska! Alla insåg och 

förstod värdet av att de bästa är med på SM och att detta är ett sätt att betala tillbaka den 

tid och peng vi investerar i dem. Ny formulering behövs. TOR/PAS 

Vi beslöt att en uttagning till OS även ger en biljett till VM. 

3. Resultatet av dialogen med de aktiva redovisades av Patrik och Tomas. 

Isak och Kalle har bokat möte med Henrik på SOK om Isaks planer inför Tokyo och läger på 

plats. Möte på distans inom kort. Bra att den kontakten etablerats. Sixten har gett sitt OK till 

att Kalle tar över den dialogen. 

4. Kent Åke redovisade kortfattat resultatet av samtalet med de aktiva kring säsongsplanen 

2021. Deltog från kommittén gjorde Patrik, Tomas och Kalle. 

Flera tävlingar för ranking under tidig säsong tillkom.  

En majoritet av de aktiva ville gärna att vi organiserade ett läger i Sverige under vintern. Kick-

off, tester och gemenskap värderades högt. Kalle har ett jobb att utföra med de aktiva i att se 

gruppens värde för individen. Detta är inte dåligt idag, men kan och bör förstärkas. 

5. Mötet beslöt att ha en reserv/resurs på plats vid internationell tävling. Mötet ansåg att 

förväntan på och funktion för en sådan person ska definieras. Frågan om egenavgift och 

annat ekonomiskt ska också lösas. Förslag nästa möte. KÅL 

6. Läger Bosön/Nyköping 

Se ovan 4. Frågan bordlagd tills vidare. Pandemin stoppar dessa planer just nu. 

7. Nya U23:or 

Tomas har börjat en dialog och fortsätter ha kontakten. Kent Åke bör avsluta ärendet med 

Arvids skada och rehab innan Tomas tar över. KÅL 

8. Verksamhetsberättelse 2020 godkänd. Dag efterlyste bild. Vi föreslog Isaks jubel efter 

målgång. DAJ 

9. Verksamhetsplan för 2021 godkändes. 

10. Budgetförslag om 50.000 för kommittén godkändes. 

  



11. Årsplan 2021 

Seniorer 

Mötet beslöt att välja rankingtävlingarna i Markkleeberg 10-11/4 och Tacen 17-18/4 som 

kvalificering inför EM. 

Likaså beslöts att WC 2 i Prag är en reservtävling och om det inte är nödvändigt ur ett OS 

kvalificeringsperspektiv att delta, så avstår vi den. 

World ranking i Prag avstår vi, men om någon av de kvalificerade juniorerna/U23/Seniorerna 

vill delta, så står det dem fritt. Anmälan sker genom EK. 

Vi beslöt att välja bort WC Finalen i Pau 10-12/9 till förmån för WC 3 i La Seu 3-5/9. Detta för 

att skapa tid för förberedelser inför Bratislava. 

Juniorer/U23 

Mötet beslöt att delta vid EM i Solkan, men att avstå VM i Tacen. För detta beslut talar flera 

argument. Ekonomi, vi har inte budgeterat för ett VM och ett EM, utan får välja ett. 

Säsongen på hemmaplan blir helt förryckt om vi ska köra ett VM i mitten av juli. Vattnet i 

Solkan passar oss bättre än vattnet i Tacen. 

Det har föreslagits att ett läger med start i World Ranking Prag skulle inleda en flera veckors 

lång vistelse i Europa. Vi ställer oss tveksamma till det och beslutar att lägret startar direkt 

efter Sverige Cupen i Lissfors 7-8/8 och ger tio dagars förberedelse före EM i Solkan.  

Uttagningstävlingar för EM blir Sverige Cup i Nyköping och SM i Åmsele. Vi behöver en tredje 

och eftersom Falun avser att köra en tävling i maj får Kent Åke uppdraget att fråga om dom 

kan köra den med vår sanktion 22-23/5. KÅL 

De aktiva som avser att ställa sig till förfogande för landslagsuppdrag ska skicka in sin 

intresseanmälan och senare underteckna kontraktet med regler och annat. Kent Åke 

kontaktar Johan Nilsson och ber om hjälp. KÅL 

12. Förberedelse OS Japan  

Se ovan 3. Isak, Kalle och Henrik tar ett första snack inom kort. 

13. Fysiskt möte i Stockholm 16/1 skjuts upp pga av pandemirestriktioner. 

14. Övriga frågor 

Vi har ett stort antal uppdrag planerade för 2021, men ingen förbundskapten. Tid att börja 

fundera på vem som kan och vill vad. Alla 

15. Mötet avslutades 

 

 

Kungälv 2020-12-03 

 

 

Kent Åke 

 


