
Motion 15 till Svenska Kanotförbundets årsmöte 2019 
 

Från Falu Kanotklubb 
 

Förslag 
Vi föreslår att kanotslalom blir en självständig del inom Svenska Kanotförbundet, likt alpin och längd 
är delar av Svenska Skidförbundet, där föreningar inom kanotslalom väljer sina ledamöter, styr 
budget, landslag och kontakter med RF och SOK. 

Därmed ges förutsättningar för kanotslaloms tillväxt och tar bort grunden för konflikter mellan SKF:s 
styrelse och de som arbetar med kanotslalom. 

Bakgrund 

Svenska Kanotförbundet är odemokratiskt 
Rösträtt på SKF:s årsmöte har distrikt baserat på antal föreningar med en röst för påbörjat tre 
klubbar men högst åtta röster. SKF:s 13 distrikt hade vid senaste årsmötet tillsammans 47 röster. 
Endast ett fåtal av dessa röster representeras av personer med engagemang i kanotslalom. 

Av styrelsens sju ledamöter har under de senaste åren ledamöter alltid haft en majoritet med 
bakgrund i slätvatten. Viktiga beslut för kanotslalom tas därför av ledamöter med minimal kontakt 
med sporten och som saknar förstahandsinformation. 

Grundläggande krav för en demokratisk process är att de som tar beslut både förstår konsekvenserna 
av det som beslutas, och att de själva underkastas konsekvensen av besluten. Vilken insikt finns hos 
SKFs styrelse angående konsekvenserna för kanotslaloms verksamhet? 

Svenska Kanotförbundets styrelse försämrar för kanotslalom 
Styrelsen upplöste slalomkommittéerna i januari 2017 utan att rådfråga kanotslaloms föreningar. Det 
har resulterat i den kraftigaste nedgången av kanotslalom på 40 år i antalet tävlande. Den av 
styrelsen utsedda administratören av kanotslalom, Anders Danielsson, bedriver en 
kommunikationsstrategi med en flodvåg av ”nyhetsbrev” till klubbar i kanotslalom (se länkar) där 
felaktigheter, negativa budskap och hot ingår frekvent. Varje försök att bemöta påståenden bemöts 
av en flod av nya brev. Anders har tröttat ut flertalet engagerade inom kanotslalom och sprider en 
mycket dålig stämning. 

Anders har utsett Sixten Björklund till förbundskapten vilken tar orättvisa och ogenomtänkta beslut 
samt att han fysiskt gett sig på Isak Öhrströms coach Jim Jayes. 

Under 2018 har detta eskalerat till anmälningsärenden mot Isak och Monika Mitasikova. De aktiva 
fick inte veta vad de anklagats för och gavs ingen chans att försvara sig. I denna process har SKF:s 
disciplinkommitté, styrelse och Anders Danielsson grovt brutit mot flertalet mot RF:s regler och mot 
svensk lag. SKF:s styrelseordförande har förtalat de aktiva i media och i TV.  

SKF:s styrelse har agerat partiskt mot Isak och Monika. Deras massiva komplettering av handlingarna 
när det överklagades till RIN (se bilagor) ger en sorglig bild av SKF:s styrelse, Anders och Sixten. De 
anklagas för att spendera för mycket tid på videoanalys. Monika anklagas för att ha flyttat sin stol 30-
40  cm från Sixten vid en måltid. Det är på den nivån SKF administrerar kanotslalom. 

SKF:s styrelse har aktivt arbetat för att sabotera hela säsongen för dessa aktiva.  



Trots att Riksidrottsnämnden avslog SKF:s straff, har SKF felaktigt gått ut med information om att Isak 
och Monika ändå är skyldiga (till media?). Man har förvägrat dem ekonomiskt stöd och nu har Anders 
och Sixten beslutat om uttagningsregler som riskerar hindra Monika från att tävla på stora 
internationell tävlingar säsongen 2019. 

Trots att Monika har tävlat flera säsonger för Sverige, vägrar Anders Danielsson att ordna 
rekommendationsbrev för hennes ansökan om svenskt medborgarskap. Tvärtom uppmanar Anders 
liksom Sixten henne att sluta eller att byta land. 

Vi finner detta mycket sorgligt, har svårt att se att personer med ett intresse för kanotslalom och 
dess aktiva kan agera så. Monika bidrar med både kunskap och arbetsinsatser för svensk 
kanotslalom. Tack vare hennes kontakter har hon ordnat flera träningsläger för svenska aktiva i 
Slovakien. 

Graden av felaktiga ageranden mot aktiva och ledare har varit extra påtaglig under 2018, men i 
grunden har Anders Danielsson arbetat på liknande sätt i åratal, vilket hindrar kanotslalom att 
fungera. 

Kollapsad landslagsverksamhet 
Mellan 2011 och 2016 hade kanotslalom en elitkommitté, som mestadels följde tydliga regler och 
fördelade elitstöd enligt ett transparent system, direkt till aktiva. Klubbtränare – de enda i Sverige 
som kan coacha slalom då de övar att göra det året runt på hemmaplan – fick dessa år följa med sina 
aktiva till landslagsuppdrag. 

Tack vare denna frihet för slalom att arbeta professionellt kunde en flerårig satsning göras mot OS 
och JVM 2016. 

Den blev mycket framgångsrik där Amanda Fagerlund blev 5:a i kval och 12:a i semi. Samma struktur 
tog Isak Öhrström till OS 2016. 

Sedan Anders och Sixten tagit över har kanotslaloms elitverksamhet försämrats. Istället för att 
samarbeta och bygga på det engagemang och den kunskap som finns, har Sixten vägrat att låta de 
klubbcoacher som finns att vara med. Junioraktiva har åkt på internationella mästerskap utan 
coacher som känner dem. Kontakten med de aktiva går inte längre via klubbarna utan skickas separat 
från Anders och Sixten till varje enskild aktiv. 

På ett landslagsläger våren 2018 tog Sixten med sig kompisar från 80-talet istället för klubbcoacher, 
vilket resulterade i ett läger med låg kvalitet, och utan en strategi för de aktivas utveckling.  

Naturligtvis är detta förnedrande för de coacher som anstränger sig till det yttersta för att med 
knappa resurser och ideellt bedriva idrott i toppklass  

Aktiva som klagar hotas. Sixten har infört en diktatur som förstört alla möjligheter till professionellt 
arbete och lagkänsla. Flera aktiva vägrar att delta i landslag så länge Sixten är kvar. Bland annat 
Amanda Fagerlund. 

Misskötseln av elit är inte nytt. 2014 tillsattes ledamöter till kanotslaloms elitkommitté där en bor i 
USA och aldrig besökt en svensk kanotslalomtävling. En annan ledamot hade som kvalifikation att ha 
paddlat kanotslalom på låg nivå för över 30 år sedan, och gick därefter direkt in i kommittén, utan 
några meriter inom elitidrott varken som aktiv eller ledare. 

Kanotslaloms relation med utländska coacher missköts. När denna motion skrivs har Jim Jayes ännu 
inte fått betalt av SKF och en tidigare coach är SKF skyldig 40 000 kr. 



Kollapsad breddverksamhet för kanotslalom 
På flera sätt motarbetar Anders Danielsson kanotslaloms möjligheter att fungera inom SKF. Det gäller 
i princip varje moment som innebär kontakt med SKF centralt. Det är segt, det är svårt, det tar 
orimlig tid. Inget är enkelt. Anders ska kontrollera och godkänna allt. Några extrema exempel; 

2016 budgeterade och genomförde Kanotslaloms breddkommitté kanotslalomutbildningar men 
Anders vägrade sedan att utbetala pengarna. Detta orsakade en långdragen mailkontakt som 
möjligen Anders gillar, men som tröttar arrangörer. 

2016 planerade fyra personer göra internationell domarutbildning för kanotslalom, men Anders tillät 
inte det med motiveringen att ”jag anser att det inte finns ett behov”. 

Följden av detta var att kanotslaloms breddkommittéordförande avgick och anmälde Anders till 
Disciplinkommittén för systematiska trakasserier. Häpnadsväckande beslutade SKFs styrelse att 
Disciplinkommittén inte fick behandla anmälan. 

Resultatet av SKF:s agerande är att de mest engagerade i kanotslalom tappar arbetslusten. Det leder 
till färre tävlande, färre tävlingar och färre utbildningar.  

Lösning 
Alla dessa problem för kanotslalom som SKFs styrelse, Anders Danielsson och Sixten orsakar, är helt 
onödiga. Det har aldrig funnits någon majoritet i kanotslalom – hur man än räknar – som valt dem. 
De har fått sin makt genom SKF:s struktur, där en enda gren dominerar årsmötet och platserna i 
styrelsen. 

Vi kan inte se hur denna ordning gynnar SKF. Den budget som kanotslalom har är mycket liten och 
även om den tredubblades vore det sannolikt mer lönsamt för SKF om styrelsen istället för att 
bedriva häxjakt på kanotslalom, fokuserade på att bygga upp förbundet i övrigt. 

Vi önskar att SKF lämnar kanotslalom helt ifred. Skidförbundet är en bra jämförelse, där längd och 
alpint har egna kanslier och styr sig självt. Det finns inget skäl att inte kanotslalom på samma sätt kan 
få vara självständigt. 

En fredlig samexistens vore möjlig om det inte vore för de två sista åren, då galenskapen eskalerat till 
den grad att aktiva och ledare för flera klubbar startat upp Svenska Kanotslalomförbundet vilket 
kommer att ansöka om medlemskap i RF som självständigt förbund. 

SKF borde vara mycket positiv till att kanotslalom blir en helt självständig organisation. Det skulle 
frigöra styrelsen från att behöva ta beslut om verksamheter man inte kan något om och ge 
kanotslalomen möjligheter för att faktiskt utvecklas som idrott både för elit och bredd.  

Vi föreslår att kanotslalomföreningar själva väljer sina ledamöter samt tillåts göra tillägg/förändringar 
i stadgar för sektionen . De sköter ekonomi, landslag, uttagningsregler och utbildning som ett eget 
självständigt förbund. För övriga kanotverksamheter inom förbundet skulle förändringen inte 
påverka varken ekonomiskt eller innehållsmässigt eftersom ingen förändring genomförs i deras 
verksamheter. 


