
Minnesanteckningar förda vid möte i Kanotslalomkommittén Elit 

Tisdagen 29 november 20:00 över Teams 

Närvarande: Tomas Rundgren (TOR)   
 Kent Åke Lundberg (KÅL)  

Patrik Svensson (PAS)  
Göran Hedström (GÖH) 
Nenad Martinis (NEM) 

Frånvarande:  
 
Agenda:  

1. Välkommen 
2. Rapport från Vidar 
3. Isak och Erik i SOK program 
4. Budget 2023 
5. Uttagningsregler och tävlingar 2023 
6. Verksamhetsberättelse 2022 och -plan 2023 
7. Övriga frågor 
8. Mötet avslutas 

Minnesanteckningar  

1. Välkommen 
 

2. Rapport från Vidar 
Vidar står till förfogande som ledare för U23 och juniorer vid EM i Bratislava i juli. Detta om 
inget oförutsett händer. Hur det blir med VM i Krakow återstår att se.  
 

3. Isak och Erik i SOK program 
Nenad rapporterade från dialogen med Henrik på SOK, där vi till allmän glädje även fått 
med Isak i T&T. Både han och Erik har gjort klart sina planer inför säsongen och fått dem 
godkända. Inte minst för Isak gör detta en väsentlig skillnad med SOK i ryggen.  
 

4. Budget 2023 
Vårt budgetförslag version 3.0 har lämnats in till förbundet. Det innebär en markant 
kostnadshöjning baserat på utfallet av de sista världscuparna 2022. Inflation och 
bränslekostnader kommer att ta styggt på våra begränsade medel. Sannolikheten att vi får 
igenom vårt förslag är begränsad, men vi får ta det därifrån. Redan i den inlämnade versionen 
har vi strukit en av fem WC, men lite mera osthyvel kan bli aktuellt. 
 

5. Uttagningsregler och tävlingar 2023 
Förslag på uttagningstävlingar är Liptovsky Mikulas och Krakow i slutet av april. Beslutet tar vi i 
dialog med de aktiva och förbundskaptenen. I det samtalet/digitalmötet ska vi förutom 
uttagningstävlingarna beröra uttagningsreglerna, förväntan från kommittén och reglerna för OS-
uttagningen. 
I år ska vi skriva in reglerna för vad som gäller inför OS. Mötet spretade lite vad gäller det som 
stod i mejlet från ICF, men så här ”tror” vi att det är. 
Vid Eurogames fördelas platser till de europeiska nationerna, sedan kvalar man in vid VM i 



London. Där tar man ut 21 aktiva i kanotslalom per kön i K-1. Resterande tre platser går till de tre 
bäst placerade i kajakcross vid en tävling i slutet av året. Totalt 24 platser. 
Tomas har lagt upp uttagningsregler 2022 på Teams. Kent-Åke gör ett första utkast.  KÅL 
I 2023 versionen tar vi bort regeln att fyran vid rankingtävlingar tar platsen i laget vid de sista WC 
från den som placerat sig som trea under de tidigare uppdragen för landslaget. Detta för att 
skapa lugn i truppen inför säsongen. 
 

6. Verksamhetsberättelse 2022 och -plan 2023 
Utkasten godkändes efter ett par mindre korrigeringar. Kent Åke skickar in till förbundet. KÅL 
 

7. Övriga frågor 
Nenad föreslog att arrangera ett mindre läger i Nyköping för alla unga som kämpar med 
vintern i landet. Mötet biföll förslaget. NEM 
Nenad är på G med utvecklingssamtalen. Hittills klar med Isak, Erik H och Frej. 
 

8. Mötet avslutas 
 
 

 

Kungälv 2022-12-30 

 

 

Kent Åke 


