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Ansökan om Medlemskap i Riksidrottsförbundet 
 
Från Svenska Kanotslalomförbundet 
Härmed ansöker Svenska Kanotslalomförbundet om medlemskap i RF, enligt RF:s stadgar, 
10 kap, 2 §, sista stycket. 
 
Bakgrund 
Den första dokumenterade kanotslalomtävlingen hölls 11:e september 1932 på en sjö i Schweiz, men 
strax övergick man att paddla i strömmande vatten. Kanotslalom föreslogs 1938 att ingå i OS, men 
stoppades av de dominerande länderna i den internationella organisationen. Det första VM:et hölls 
1947. Kanotslalom var olympisk gren 1972 och permanent sedan 1992. Som mest har 82 länder 
deltagit på ett VM. 

 
Trots kanotslaloms långa historik dröjde det till 1976 innan en forskommitté bildades i Svenska 
Kanotförbundet (SKF). Under 70- och 80-talet växte idrotten från Höör i Skåne till Kiruna i norr. 
 
Genom målmedvetet arbete sedan mitten av 2000-talet har kanotslalomidrotten nått en 
kvalitetsnivå som står sig gott internationellt. Idag finns föreningar där kanotslalom tränas och tävlas 
på goda villkor. Det resulterade i Sveriges första OS-deltagande 2016 i Rio. 
 
2018 invigdes Rikskanotstadion, Falu Vildvattenpark. Det är norra Europas första arena för 
kanotslalom och är privatfinansierad. 
 
Svenska Kanotslalomförbundet 
Svenska Kanotslalomförbundet är en ideell förening som bedriver och administrerar kanotslalom, 
tillsammans med föreningar som representerar över hälften av alla slalomkanotister i Sverige. 
 
SKF 
Av historiska skäl underordnas kanotslalom Svenska Kanotförbundet (SKF). Förbundet har mer än tio 
olika grenar, men styrelsen domineras av ledamöter från en enda gren, sprint. Av 13 distrikt med 
rösträtt på SKF:s årsmöte, har sprint en förödande majoritet. Det är i praktiken omöjligt att rösta in 
ens en ledamot med förankring i kanotslalom till SKF:s styrelse. Avgörande beslut för kanotslalom tas 
utan att det finns en kanotslalomrepresentant närvarande. 
 
Ett grundläggande krav för demokrati är att de som fattar beslut, också själva är underkastade 
konsekvenserna av besluten. Då sprint och kanotslalom i alla avseenden är helt separata 
verksamheter, är det som om Pakistan styrde över Sverige via gemensamma val. SKF uppfyller 
därmed inte grundläggande krav för demokrati som omfattar kanotslalom. 
 
Efter fusk på landslagsuttagningarna 2014 med stöd av SKF:s styrelse, protesterade de drabbade till 
RF, men fick till svar att detta var ett internt problem för SKF. Det är just detta som är problemet. Om 
en idrottsgren inte åtnjuter rättsskydd ens av RF är det högst bekymmersamt. 
 
En förhoppning var att kanotslalom, genom att för första gången tagit en aktiv till OS, skulle få bättre 
möjligheter att styra sig självt. Istället har det blivit värre än någonsin. I januari 2017 upplöste SKF 
elitkommittén för kanotslalom. Breddkommittén hade då redan upphört, efter att i åratal 
systematiskt blivit hindrad att arbeta effektivt. 
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SKF motsätter sig att föreningar med kanotslalom själva får välja sina företrädare till nationella 
kommittéer. Bilagan med en motion till SKF:s årsmöte 2016 illustrerar detta väl. SKF:s ledning tycks 
noga har läst Machiavellis ”Fursten” och härskar genom att söndra. Systematiskt har SKF:s styrelse 
valt personer till kanotslaloms nationella ledning från föreningar där ingen eller minimal 
slalomverksamhet bedrivs. Det säkerställer att ingenting fungerar. 
 
Under 2018 har SKF hamnat i riksmedia på grund av SKF:s övergrepp mot elitaktiva i kanotslalom, där 
en aktiv initialt blev avstängd i 12 månader för brott mot ”värdegrund” och vår olympier varnad. 
Riksidrottsnämnden fann ingen substans i anklagelserna och upphävde straffen. SKF uppnådde dock 
sitt önskade resultat att ruinera de aktivas säsong. 
 
Sista ordet i dessa processer är inte sagt. SKF:s disciplinkommitté och styrelse har brutit mot flertalet 
paragrafer i RF:s stadgar 14:e kapitlet; Bestraffningsärenden. Inspelade samtal med ledamöter i SKF 
vittnar om total likgiltighet för RF:s regler och förakt för grundläggande rättssäkerhet. Detta har 
också bevakats av media, där uttalanden av SKF:s ledamöter ytterligare förstärker denna bild (se länk 
med omfattande dokumentation). 
 
Våren 2018 hotade SKF unga aktivas framtida idrottskarriär för att Svenska Kanotslalomförbundet 
kontaktat SOK med ett förslag om en seriös satsning på projektet Talang 2022. SKF har ännu inte 
presenterat en projektplan för kanotslalom, men däremot för sprint. I SKF har kanotslalom alltid lägst 
prioritet samtidigt som man aktivt hindrar engagerade och kunniga att driva utvecklingsprojekt. 
 
Kanotslalom har en unik idrottsprofil, med minimal kontakt och minimala kontaktskäl med kanot 
sprint. Idrotterna bedrivs överlag i olika föreningar, av olika personer, på olika platser och med helt 
olika krav i de flesta aspekter. Det hindrar inte samarbete men förutsätter en egen organisation för 
kanotslalom. 
 
I åratal har SKF skrämt ledare och aktiva till tystnad, genom hot om indraget SOK-stöd. Det har 
fungerat fram till 2018, då organisationen blivit så dålig att det oavsett SOK-stöd inte längre är 
möjligt för Sveriges bästa kanotister att nå sina idrottsliga mål. 
 
I samband med en kanotslalomtävling i Falu Vildvattenpark 2018, hotade SKF de aktivas idrottskarriär 
om de deltog. Det är talande att Falu Vildvattenpark, som är den största händelsen i Sveriges 
kanotsports historia, inte vid ett enda tillfälle nämnts i SKF:s sociala medier, utan endast i samband 
med förnedrande skrivelser och hotbrev. SKF hävdar nu militant ett monopol på kanotidrott, och 
skrämmer aktiva, ledare och föreningar i strid med svensk och europeisk konkurrenslagstiftning. 
 
SKF hindrar och hotar kanotslaloms utveckling 
Medan flertalet SF inom RF aktivt arbetar med anläggningar, är SKF ointresserat. En ny förening har 
inte med SKF att göra – det är en klubbfråga (Maria Haglund, ordförande i SKF). 
 
Att kanotslalom har en avsevärd tillväxtpotential har engagerade i Svenska Kanotslalomförbundet 
visat. Falu Kanotklubb (FKK) tävlar om att vara Sveriges största kanotklubb, med fokus på 
kanotslalom. SKF:s styrelse har under 2018 hotat att utesluta FKK ur SKF utan att kunna presentera 
sakliga grunder. 
 
Internationellt företräder SKF två helt skilda olympiska grenar som konkurrerar. Sprint får ställa upp 
med 246 atleter på OS, medan kanotslalom endast 82.  Antalet aktiva utgör tillsammans kvoten för 
”kanot”. Det gör det uppenbart att SKF inte har något skäl att arbeta för kanotslalom internationellt.  
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Ansökan i RF för Svenska Kanotslalomförbundet 
Av nämnda beskrivning är det nödvändigt att kanotslalom organiseras i ett eget förbund. 
 
Det finns ett moment 22 i Svenska Kanotslalomförbundets ansökan till RF. Antal föreningar och 
medlemmar är synnerligen svårt att nå när SKF hotar och straffar aktiva, ledare och föreningar, och 
militant hävdar ett monopol. Då SKF inte är demokratiskt är dörren stängd att påverka 
organisationen på demokratisk väg. 
 
Regeln om ”inte nära besläktad”, är uppenbart inte tillämplig i av två skäl. Kanotslalom är en helt 
unik idrott, och har mer gemensamt med gymnastik än kanot sprint i sin idrottsprofil. Dessutom är 
kanotslalom inte organiserat av ett annat SF, utan desorganiserat. 
 
En annan forspaddlingsgren är Störtlopp som utövas helt övervägande av kanotslalomföreningar. 
Grenen har haft noll kronor i budget i SKF sedan 1991. Det är strategiskt förståeligt. Grenen skulle 
fungera som en naturlig och utvecklande mötesplats mellan kanotslalom och sprint, och är därmed 
politiskt farlig. Störtlopp kommer att utvecklas av Svenska Kanotslalomförbundet. 
 
I större idrotter, särskilt lagidrotter, finns en mer eller mindre fungerande marknad. Tränare och 
aktiva som är duktiga men inte trivs i ett lag, har goda möjligheter att byta lag, liga och även land. 
Denna marknad skapar en sund frihet och rörlighet, som tyvärr sällan återfinns inom mindre 
individuella idrotter. Kanotidrotten har en pyramidorganisation utan alternativa vägar, och i SKF 
saknas möjligheter att göra vägen attraktiv och transparent för kanotslalom. 
 
Kanotslalom kommer starkt att gynnas av en organisation som sätter kanotslalomidrotten först, med 
professionalism, kvalitet och äkta intresse att utveckla idrotten. Svenska Kanotslalomförbundet har 
till skillnad från SKF inget intresse av att hävda ett monopol. Tvärtom kommer pluralism att förbättra 
idrottens villkor. Idrottsmonopol skadar alla viktiga intressenter – främst aktiva, men också tränare 
och funktionärer. Vi följer med spänning International Swimming League och dess kamp för bättre 
villkor för simidrotten, och hoppas att fler idrotter verkar för mångfald, om nödvändigt genom 
rättsliga processer. 
 
Svenska Kanotslalomförbundet kommer att utveckla och förbättra villkoren för kanotslalom, och från 
nu förhoppningsvis också som medlem i RF. 
 
Vänligen, 
Svenska Kanotslalomförbundet 
 
Bo-Marcus Lidström 
Ordförande 
 
Bilagor 
Stadgar 
Motion SKF 2016 – beskrivande bild av läget (avslagen) 
Länk:  www.kanotslalom.se med bilagor och bakgrundsdokumentation  
http://kanotslalom.se/wordpress/?page_id=6864 
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