
Minnesanteckningar förda vid möte i Kanotslalomkommittén Elit 

Söndag 10 januari 2021 kl 19:00 över Teams 

Närvarande: Göran Hedström (GÖH)  

 Patrik Svensson (PAS) 

Tomas Rundgren (TOR)  

 Kent Åke Lundberg (KÅL) 

Adjungerad 

Nenad Martinis (NEM)  

Frånvarande: Kalle Sundqvist (KAS) Lämnat sitt bidrag skriftligt via mejl. 

Malin Bergman Lidberg (MBL) 

Minnesanteckningar 

  
1. Välkommen 

Uppdatering av information 

2. Magnus Karlsson PAS 
Magnus har framfört synpunkter på kommittén, kommitténs arbete och uttagningsregler 
2021.  Patrik redovisade dessa. 

3. Max PAS 
Befinner sig just nu i La Seu, Spanien. Har tränat bra i USA och förbereder sig på bästa sätt 
inför säsongen. Har planer på ett läger i Italien, Ivrea, tidigt februari, men osäkert om det går. 
Skälet är att det krävs underhållsarbete på banan och det är inte pandemin den här gången. 
Fortsatt kontakt med RF om stöd för styrketräning och mentalt. 

4. Fredrik PAS 
Befinner sig i Sverige och tränar på bra. Även han har planer på Ivrea om det är möjligt. 

5. Erik PAS 
Befinner sig i Pau, Frankrike. Även han är med i Ivrea-gänget. 
Två medskick till EK 
Han avser att satsa på både kanotslalom och Extrem Slalom eftersom båda ligger på OS 
programmet inför Paris 2024. Härtill känner han sig tvingad, då han menar att samma 
individer som kvalar in till kanotslalom ska köra ES och vice versa. Detta måste vi reda ut med 
SOK. KÅL 
Eftersom vår samling i Sverige föll bort pga Corona, så anser Erik att det är viktigt att vi hittar 
på något för de yngre snarast. Vad gör vi då? Alla 

6. Isak  NEM 
Just nu är tre personer med i dialogen med Isak.  
Kalle har skickat mejl inför mötet där han redogör för Isak och hans planer. 
Alla planer på resa till Japan är för tillfället pausade. Detta enligt mejl från ICF. Oavsett så vill 
Isak gärna åka dit och Nenad är vidtalad att följa med. 
Nu befinner sig Isak och Monika i Bratislava, men planerar att åka till Prag i mitten av januari 
då man kommer att stänga ned banan i Bratislava pga pandemin. 

7. Bobbo TOR/KÅL 
Inga svar på något av de mejl vi skickat den senaste veckan. 

8. Uttagningsregler KÅL 
Dessa har skickats alla landslagsaktuella seniorer, men måste ut på nätet snarast. Problemet 
har varit att få in web-formuläret i aktiv form i pdf-filen. Det börjar bli bråttom. KÅL 

9. Teams 
Teams är väldigt begränsande vad gäller tillgång till dokument och annat. Är det en 
förutsättning att alla i kommittén har en kanot.com adress? Annan roll för ledamöter än 



”gäst” verkar inte möjlig. KÅL 
 

10. Mötet avslutas 

 

Kungälv 2021-01-10 

 

 

Kent Åke 

 


