
Minnesanteckningar förda vid möte i Kanotslalomkommittén Elit 

Onsdagen 10 augusti 21:00 över Teams 

Närvarande: Tomas Rundgren (TOR)   

 Kent Åke Lundberg (KÅL)  

Patrik Svensson (PAS)  

Nenad Martinis (NEM) 

Göran Hedström (GÖH) 

 

Frånvarande: Malin Bergman Lidberg (MBL)  

 

Agenda:  

1. Välkommen 

2. Referat VM Augsburg 

3. Planering inför sista världscuparna 

4. Höstläger Prag 

5. Fysiskt möte Björbo 

6. Övriga frågor 

7. Mötet avslutas 

Minnesanteckningar 

  
1. Välkommen 

 

2. Referat VM Augsburg 

Nenad informerade om hur VM i Augsburg avlöpt. Fortsatt gäller delat boende där Isak bor för 

sig och de andra två för sig. Nenad får dela på gracerna. Tränar gör man tillsammans, men det 

är det. 

Resultatmässigt var framgången lagtävlingen och på nytt en sjätteplats på VM gladde alla. 

Individuellt så hänger man med i tempot, men islagen förstör. Oavsett så är både Isak och Erik 

med i toppen när det gäller farten i banan. Extremslalom var en lynnig historia i banan i 

Augsburg.  Kajakerna beter sig inte som kanotslalomkajaker och det saknas lite rutin, lite taktik 

och en del brutalitet i banan. 

Nenad efterlyser extremslalom-portar för att kunna träna på hemmaplan. Sedan tidigare vet vi 

att ett komplett paket med portar och rollzon kostar ca 75 kkr. Den investeringen har vi avslagit 

i Breddkommittén, men vi får göra ett nytt försök.  

Nenad kontaktar SOK och Kent Åke tar ett snack med förbundet.  NEM/KÅL 

 

3. Planering inför sista världscuparna 

Frej har beslutat att avstå sin plats i laget pga. studier i Uppsala. Fredrik tar platsen, så vi kör 

med det vanliga laget. 

Nenad har svårighet att åka till Pau i slutet av augusti då han måste hantera skolstarten  på 

hemmaplan. Fortsatt öppet vad gäller La Seu i början av september, men svårighet att lösa 

resan. 

De aktiva är informerade om att Nenad inte kommer till Pau och har accepterat planerna. 

Likaså gör EK. Huw är tillfrågad om han kan agera ledare, men han har andra uppdrag i 



månadsskiftet och kan inte. 

 

4. Höstläger Prag 

Våra planer om att genomföra ett läger i Prag under höstlovet måste vi ta tag i med det 

snaraste. Erik kommer att åka till London för att träna i nästa års VM-bana. Det är planerat så 

med SOK och Huw. Fredrik är redan på gång med KG till Prag, så vi kortsluter med honom för 

att få med alla juniorer och seniorer till samma plats. 

Kent Åke kontaktar Fredrik. KÅL 

 

5. Fysiskt möte Björbo 

Vi har ett behov att träffas över kommittégränserna och bäst vore om det mötet kunde äga 

rum i Björbo som förra året. 

Kent Åke skickar förslag på datum till båda kommittéerna. KÅL 

 

6. Övriga frågor 

Det har kommit en ny artikel på SKSF:s hemsida. Business as usual! 

 

7. Mötet avslutas 

 

 

 

Kungälv 2022-08-11 

 

 

Kent Åke 


