
Minnesanteckningar förda vid möte i Kanotslalomkommittén Elit 

Onsdag 24 mars 2021 kl 19:00 över Teams 

Närvarande: Göran Hedström (GÖH)  

 Tomas Rundgren (TOR)   

 Kent Åke Lundberg (KÅL)  

Kalle Sundqvist (KAS)  

Patrik Svensson (PAS) 

Adjungerad: Nenad Martinis (NEM) 

Dag Johansson #3 

Magnus Mattsson Mårn #3 

 

Frånvarande: Malin Bergman Lidberg (MBL) 

Agenda:  

1. Välkommen 

2. Planering av säsongen  

3. Pandemin och rankingtävlingar i Italien och Slovenien 

4. Nominering till SOK och övriga frågor kring OS 

 

 

Minnesanteckningar 

  
1. Välkommen 

 

2. Planering av säsongen 

 

Den plan vi preliminärt beslöt i januari ligger fast. Reservationer att delta från kommitténs 

ledamöter är inte kalendermässigt betingade men väl av den pandemi-situation vi har nu. 

Mötet är enigt om att EM i Ivrea är en viktig tävling som kräver kompetent närvaro. Göran 

står fortsatt till förfogande, men betingat att pandemi-situationen har förbättrats jämfört 

med idag. Mindre kompetent är Kent Åke, men även han kan tänka sig att vara med. 

Göran kollar upp bokning av logi i samband med Ivrea. GÖH 

Vad gäller uttagningen av U23 och juniorer kollar Kent Åke med Falu KK att man fortsatt är 

på. KÅL 

Övriga event lämnar vi därhän för tillfället. 

 

3. Pandemi-situationen i Italien och Slovenien 

Kommittén har tidigare tagit beslutet att stryka tävlingen i Ivrea och att kraftsamla till 

Tacen för att ta ut de två herrar som jämte Isak ska representera Sverige vid EM. 

Magnus Mattsson Mårn och Dag Johansson har kollat upp situationen idag och tillstyrker 

det beslutet igen. Magnus anser att situationen i Slovenien (Tacen) har goda 

förutsättningar att förbättras i och med väder och temperatur.  

Magnus Karlsson har ställt en fråga till kommittén betr att skicka Max från Spanien till 

Slovenien. Kent Åke besvarar denna fråga och uttrycker vår åsikt om att deltagande i Tacen 

om tre veckor bedöms idag vara OK. Beslutet är dock för Max att ta. KÅL 



4. OS 

Kommittén är beredda att nominera lämplig kandidat till SOK för att delta vi OS i Tokyo 

efter EM. Detta givetvis att det finns resultat att gå på. Kommittén är av åsikten att tid för 

förberedelse på plats i Japan är av stor vikt. 

Kalle kollar med SOK om den har motsvarande beredskap att ta ut någon om vi nominerar. 

Möte på fredag. KAS 

Kalle lyssnar av med Sixten vilka planer Erik Holmer har inför lägret i Tokyo i maj. KAS 

Kalle gör klart för Isak att det beslut vi tog beträffande äskande om stöd för materiel inför 

ett ev. OS ska adresseras kommittén (Kalle) KAS 

 

5. Mötet avslutas 

 

Kungälv 2021-03-24 

 

 

Kent Åke 

 


