
Minnesanteckningar förda vid möte i Kanotslalomkommittén Elit 

Måndagen 9 maj 20:30 över Teams 

Närvarande: Vidar Godow Bratt #2 och #3 

 Tomas Rundgren (TOR)   

 Kent Åke Lundberg (KÅL)  

Patrik Svensson (PAS)  

Nenad Martinis (NEM) 

 

Frånvarande: Malin Bergman Lidberg (MBL)  

Göran Hedström (GÖH)  

 

 

 

Agenda:  

1. Välkommen 

2. Vad med Budejovice? 

3. Plan inför Ivrea 

4. Uttagningsläger Lissfors 

5. Träningssituation för Frej 

6. Representation SM Åmsele 

7. Mötet avslutas 

Minnesanteckningar 

  
1. Välkommen 

 

2. EM U23/J  Budejovice 

Det visar sig att det är få som är intresserade av att åka till EM i Budejovice i augusti. Vidar 

anser att det blir väldigt lite paddling för pengarna och anser att VM i Ivrea räcker som 

”tävlingsupplevelse” i år. Bättre att lägga pengarna på ett läger i höst. Även de aktiva är 

tveksamma att delta. Anledningar som anförs är skolstart, nytt jobb och satsning inför 

seniorlagets WC4 och WC5. 

Mötet beslöt att avstå EM och att istället satsa på ett läger i höst. Prag föreslogs för samtliga 

seniorer och juniorer, men detta är lite beroende på vad SOK vill inför uttagningarna till OS i 

Paris. 

Kent Åke frågar om det är OK att disponera om budgeterade medel i enlighet med beslutet.

 KÅL 

 

3. VM U23/J Ivrea 

Vidar har lagt fram ett förslag, som är något längre i tid än vad vi budgeterat (24/6-12/7). Mötet 

biföll förslaget. 

Kent Åke kollar tillgängligheten för KG bussen. KÅL 

Göran kollar boende i dialog med Vidar. GÖH 

 

4. Uttagningsläger 

Vårt planerade uttagningsläger i Lissfors kommer att genomföras av NFP. Mötet beslöt att 



stödja lägret ekonomiskt, som kompensation för att de gör vårt jobb. Göran Hedström kommer 

att delta från kommittén. Kent Åke meddelar NFP. KÅL 

 

5. Frej 

Vid tävlingen i Nyköping diskuterades Frejs träningssituation. Vi kom fram till att dörren är 

öppen till NFP där även Fredrik Wahlén tränar just nu. Kent Åke kollar med Håkan Syrjä om 

Lissfors kan vara ett alternativ efter uttagningslägret och fram till SM i Åmsele. KÅL 

 

6. Representation vid SM i Åmsele 

Nenad ska dit, men saknar bil. Han kollar vad en hyrbil kostar. Ska sannolikt även plocka upp 

Frej på vägen. NEM 

Tomas kollar kalendern och ser om han har möjlighet. TOR 

 

7. Mötet avslutas 

 

 

 

Kungälv 2022-05-09 

 

 

Kent Åke 


