
Motion 5 till Svenska Kanotförbundets årsmöte 2019 
 
Från Falu Kanotklubb 
 
Förslag 
Vi föreslår att SKFs mål med elitidrott ska sträcka sig längre än endast närmaste OS. Vi 
föreslår att SKF skall ha som mål att prestera bra även på verksamhet i sprint och slalom som 
inte har med närmaste OS att göra, och satsa resurser på det.  
 
Bakgrund  
Anders Danielsson skickade ett mail till Monika Mitašíková där han förklarade att SKFs enda 
mål för sprint och slalom är att ta en OS-plats under 2019 och att SKF inte kommer stödja 
någon annan verksamhet. Se bilaga. 
 
Anders Danielsson skriver att Monika inte kommer få något stöd och inte vara del av svenska 
landslaget om hon inte hinner bli svensk medborgare, då detta är ett krav för att kunna ta en 
OS-plats för Sverige. 
 
Noteras skall att Anders Danielsson och SKF inte vill bistå henne att få svenskt 
medborgarskap, se bilaga. Något som annars är brukligt inom andra förbund. 
 
Noteras skall även att Anders Danielsson försökt stänga av Monika i ett år på felaktiga 
grunder. Riksidrottsnämnden (RIN) som är idrottens högsta domstol konstaterade att Anders 
inte kunde föra fram något som kunde ligga till grund för en bestraffning. RIN upphävde den 
ettåriga avstängningen. 
 
Antingen är detta ett sätt att till varje pris få Monika straffad trots RIN har fastslagit att SKF 
gjort fel. Bedriver Anders Danielsson häxjakt på aktiva? 
 
Eventuellt är detta ’endast’ ett mycket dåligt förslag för att utveckla idrotten. Även om OS är 
målet är det för Monikas del fullt möjligt för henne att förutom 2020, delta på OS även 2024, 
2028 och 2032. Hon är även den enda seniordamen i landslaget och en viktig förebild för de 
yngre tjejerna i Sverige. Hon har därmed en viktig roll för framtida OS-deltagande. 
 
Anders Danielssons plan kan tolkas som att ingen aktiv i kanotslalom eller sprint som inte 
uppenbart kan ta OS-plats, inte kommer att få något stöd. Vad gäller för kanotslaloms 
mycket lovande juniorer? När detta skrivs finns ännu ingen information för kommande 
säsong. 
 
Att planera som Anders Danielsson riskerar inte bara att skada idrotten utan också Sveriges 
chanser att i framtiden ha aktiva på OS i både herr och damklassen.  
 
Om vi skapar en idrott med en bred elit har vi mycket bättre chanser att prestera på OS och 
andra tävlingar. För detta finns ett tydligt samband i andra länder och idrotter. Vi anser att 
Anders Danielssons planering är skadlig för framtida topprestationer i kanotslalom. 


