
Minnesanteckningar förda vid möte i Kanotslalomkommittén Elit 

Tisdag 12 januari 2021 kl 19:00 över Teams 

Närvarande: Göran Hedström (GÖH)  

 Patrik Svensson (PAS) 

Tomas Rundgren (TOR)  

 Kent Åke Lundberg (KÅL)  

Kalle Sundqvist (KAS)  

Malin Bergman Lidberg (MBL) 

 

Frånvarande:  

Minnesanteckningar 

  
1. Välkommen 

 

2. Uttagningsregler  
Syftet med mötet var att ta ytterligare en runda vad gäller de uttagningsregler 2.0, vilka 
gjorts officiella på kanot.com igår. Detta då det inkommit synpunkter att möjligheten att 
kvalificera sig under 2020 har varit ytterst begränsade pga pandemin Baserat på resultat 
gjorda 2020 är idag tre herrar i K-1 kvalificerade. Ytterligare två tillfällen med fyra tävlingar 
återstår innan uttagning ska göras till EM i Ivrea. Därför har en version 3.0 presenterats för 
kommittén där just stycket om kvalificering blir mindre matematiskt och mera godtyckligt. 
Mötet fattade beslutet att Uttagningsregler 2.0 ska gälla. Beslutet var enhälligt.  
 

3. SOK  
Kalle redogjorde för läget vad gäller Isaks planer om läger i april i Tokyo. Frågan om 
ytterligare ekonomiskt stöd från SKF kan bli aktuell. 
SOK var tydliga vad gällde Eriks känsla av att vara tvungen att även satsa på Extreme slalom. 
Det är han inte. Han ska fokusera på kanotslalom inför Tokyo och frågan om ES blir aktuell till 
hösten. 
 

4. Skidläger  
Eriks passning om att arrangera något för de unga seniorer som träder in i klassen 
kommande säsong möttes av förslaget att ordna ett skidläger. Förslaget är att Fredrik 
tillfrågas som ledare. Han kan då också berätta om livet som senior i kanotslalom och hjälpa 
till att utveckla de unga. Patrik frågar Fredrik. PAS 
Vi räknar med fem aktiva inklusive Fredrik och det finns 20 kkr avsatta för det inställda 
Nyköping/Bosön lägret vilka kan nyttjas. 
 

5. Bemanning 2021 
Vi har ett ambitiöst program planerat för säsongen, men ingen förbundskapten. Alla 
uppmanas att se över sina möjligheter att ta uppdrag. Detta blir tema nästa möte. Kent Åke 
skickar ut säsongsplanen till dem som inte kommer åt den på Teams KÅL 
 

6. Mötet avslutas 

 

Kungälv 2021-01-12 

 



 

Kent Åke 

 


