
 
Protokoll slalom- och störtloppskonferensen 18 november 2012 
 
Närvarande: 
 
Robin Lindberg - Slalom Breddkommitté & Åmsele Forspaddlare 
Isak Öhrström - Slalom Breddkommitté & Falu Kanotklubb 
Tommy Vince - Slalom Breddkommitté & Nyköpings Forspaddlare 
Göran Hedström - Slalom Elitkommitté & Borlänge Forspaddlare 
Benjamin Ahlgren - Åmsele Forspaddlare 
David Levren - Floda Forsfarare 
Mårten Hellberg - Kanotklubben Strömstararna 
Kerstin Öberg - Kanotklubben mälarpiraterna  
Hans Erik Öberg - Kanotklubben mälarpiraterna  
Erik Garmo - Falu Kanotklubb 
Johan Strandberg - Falu Kanotklubb 
Jonas Friedel - Västerås Kanotförening 
Patrik Holmer - Nyköpings Forspaddlare 
Soizick Lidström - Falu Kanotklubb  
Bo-Marcus Lidström - Falu Kanotklubb 
 
1. Val av konferensens ordförande 
Robin Lindberg valdes till mötesordförande. 
 
2. Val av konferensens sekreterare 
Isak Öhrström valdes till mötessekreterare. 
 
3. Val av konferensens justerare 
Göran Hedström och Soizick Lidström valdes till protokollets justerare.  
 
4. Breddkommittén - Nationella verksamheten 
 
- Rapport från 2012  
Robin presenterade den verksamhet som breddkommittén haft under 2012. Arbetet har främst handlat 
om att organisera och förbereda inför säsongen 2013, med konferensen och tävlingskalender. 
 
- Statistik  
Bo-Marcus Lidström presenterade statistik för kanotslalom och störtlopp för det gångna året. Den 
jämfördes sedan med tidigare år och med annan verksamhet inom SKF.  Se bilaga. 
 
Efter statistikens presentation uppstod frågan vilka parametrar styrelsen använder vid 
budgetfördelning till olika grenar. Nils fick uppdraget att diskutera detta med styrelsen och 
återrapportera till breddkommittén. 
 
- Rankingsystem 
Erik presenterade en utvärdering på hur rankingsystemet har fungerat under 2012 och även förslag till 
ändringar för säsongen 2013.  

 
Tommy Vince fick uppgiften att jobba vidare med hur man kan få in så många tävlingar som möjligt i 
rankingen och presenterar ett förslag till Erik Garmo och övriga i breddkommittén. 
 
Erik Garmo får vidare ansvar för administrering av rankingsystemet under 2013. 
 
- Nummervästar  



Robin presenterade en utvärdering om hur nummerlapparna skötts under säsongen 2012 och föreslog 
ändringar till 2013.  
 
Under 2013 kommer alla nummerlappar samlas in efter varje tävling och lämnas till Robin Lindberg 
eller Johan Strandberg som lämnar dem vidare till nästkommande arrangör.  
 
Robin Lindberg och Johan Strandberg får forsatt ansvar för nummervästarna under 2013.  
 
- Verksamhetsplan 2013  
Tommy Vince presenterade verksamhetsplanen för breddkommittén.  
 
Under 2013 kommer mycket tid läggas på målbildning och färdplan för framtiden. I detta arbete 
efterlyser breddkommittén tydliga direktiv från SKF:s styrelse angående budget och övergripande mål 
för hela kanotsporten. Nils tar med sig det till styrelsen och återkommer till breddkommittén. 
 
Se bilaga. 
 
5. Säsong 2013 
 
- Tävlingskalender  
Isak Öhrström presenterade kalendern för 2013. Se bilaga. 
 
- SM  
2013 arrangerar Falu Kanotklubb SM i kanotslalom och störtlopp i Falun.  
 
2014 arrangerar Nyköpings Forspaddlare SM i kanotslalom och störtlopp i Nyköping.  
 
- Konferens 2013  
Den 16-17 november arrangerar breddkommittén slalom- och störtloppskonferens i Nyköping.  
 
Ett klubbmöte den 3 februari 2013 arrangeras av breddkommittén i samband med 
bassängslalomtävlingen i Maserhallen, Borlänge.  
Dagordning och mer information kommer ut på kanot.com. 
 
6. Elitkommittén  
 
- Rapport från 2012 
Göran Hedström rapporterade från verksamheten i elitkommittén under 2012.  
 
Elitkommitténs sammansättning diskuterades efter att Patrik Svensson och Mårten Hellberg tagit 
beslut att lämna kommittén pga. tidsbrist.  
 
Bo-Marcus Lidström valdes in i elitkommittén och Patrik Holmer fick uppdrag att undersöka huruvida 
det finns någon i Nyköping som har intresse och driv att sitta i en elitkommitté.  
 
- Verksamhetsplan Seniorer 
 
Ett öppet brev från Nyköpings Forspaddlare angående uttagningsregler till landslaget diskuterades.  
 
Att ha en förbundskapten inom slalom kräver åtminstone en halvtidstjänst och de resurserna finns inte 
i dagsläget. 
 
Det är viktigt att elitkommittén presenterar uttagningsregler i god tid och att uttagningstävlingarna är 
väl förbereda och genomförda. 
 



Elitkommittén jobbar vidare på verksamhetsplan inför 2013 med både tävlingsprogram och 
uttagningsregler. Uttagningsregler för samtliga lag för säsongen 2013 skall vara klar senast den 15:e 
december 2012. 
 
- Verksamhetsplan Ungdom, Juniorer & U23 
Göran Hedström presenterade de övergripande tankegångarna kring junior och ungdomsverksamheten. 
Den nya kommittén jobbar fram en plan för 2013 och även en långsiktig plan för ungdomar och 
juniorer. 
 
7. Elitcentret 
Bo- Marcus Lidström presenterar elitcentrets verksamhetsberättelse 2012 och verksamhetsplan för 
2013.  
 
En diskussion kring huruvida det är möjligt att starta upp fler elitcentrum för kanotslalom i Sverige 
uppstod. I dagsläget finns ingen annan plats i Sverige med förutsättningar för ett elitcenter i 
kanotslalom. 
 
8. Budgetfördelning 
Vi inväntar feedback från Nils och SKF för att utforma en slutgiltig budget för 2013. 
 
En diskussion om hur pengar är fördelade inom SKF ägde rum. Nils tar med sig tankarna till styrelsen 
och återkommer med tydliga riktlinjer för vilka parametrar som SKF:s styrelse använder sig av när de 
fördelar pengar. 
 
9. Marknadsföring av svensk kanotslalom 
Soizick Lidström presenterade en enkät som barn har fått besvara efter att ha provat på forspaddling i 
Falu Kanotklubb. Se bilaga.  
 
En väl fungerande och omtyckt ungdomsverksamhet är en enormt bra marknadsföring för 
kanotslalomsporten. Kvalitén på verksamheten är otroligt viktig ur marknadsföringssynpunkt. 
 
En diskussion kring vilken image vi vill ha och skulle ”tjäna” mest på utifrån rekrytering av barn 
diskuterades.  
 
Med utgångspunkt från enkäten är det rimligt att vi jobbar på en image som visar hur lugn, säker och 
rolig vår idrott är. Vi ska jobba med att visa vad vår verksamhet verkligen är – teknisk idrott i en säker 
miljö. Detta är extra viktigt i vår marknadsföring mot unga damer. 
 
Vi vill samtidigt förknippas med OS och tävlingsidrott.  
 
Breddkommittén utröner möjligheten att få medel till en folder för marknadsföring av kanotslalom 
med dessa ledord som grund. 
 
10. Organisation svensk slalom framgent 
 
- Röstlängd slalomkonferens 
Breddkommittén får uppdrag att ta fram ett röstlängdsystem till konferensen 2013 som baserar sig på 
klubbarnas storlek och verksamhet. Det är viktigt att det fortfarande finns balans inom sporten så att 
alla klubbar känner att de kan vara med och påverka.  
 
- Hur ska framtida kommittéer tillsättas? 
I dagsläget är det SKF:s styrelse som utser kommittéer, men om klubbarna är ense kan SKF:s styrelse 
inte besluta annorlunda.  
 
Från och med 2013 kommer en av konferensens uppgifter vara att utse kommittéer inom slalom. 



 
11. Anställd i svensk slalom 
I dagsläget finns ingen anställd inom SKF som arbetar med kanotslalom men behovet är stort.  
 
Hur möjliggör vi en anställning inom svensk kanotslalom? 
Nils fick uppgiften att ta reda på hur vi ska gå till väga för att möjligöra en anställning inom svensk 
slalom och att återrapportera till breddkommittén. 
 
Vilka arbetsuppgifter ska en sådan person ha? 
Breddkommittén fick uppdraget att fundera kring vad en anställd person inom slalom skulle ha för 
uppgifter, med utgångspunkt från de tankar som lyftes under konferensen. 
 
12. Övriga frågor? 
 
Tränarkonvent 
 
Anna Karlsson presenterade tränarkonventet. Datum: 18-20 januari 2013. Sista anmälan är 16 
december 2012. 
 
Falu Kanotklubb kommer vara med och presentera sin verksamhet.  
 
Nyköpings Forspaddlare kommer vara med och presentera deras ungdomsverksamhet.  
 
Ytterligare ett tränarkonvent kommer arrangeras av SKF i oktober 2013. Ett samarbete med 
breddkommittén och ansvarig för konventet är av stor vikt för göra det mer intressant för 
slalomtränare. 
 
Fungerande och tydliga kommunikationskanaler mellan kommittéerna och SKF:s styrelse måste 
etableras. Alla frågor som angår svensk slalom skall gå genom breddkommittén eller elitkommittén 
för att på så vis förankras i klubbarna. 
 
13. Mötet avslutades 
 
Anna Karlsson och Nils Johansson tackades för deras medverkan under konferensen.  
 
Robin Lindberg avslutade mötet. 
 
 
Sekreterare 
 
Isak Öhrström 
 
 
 
Justerare 
 
Göran Hedström                                                          Soizick Lidström     


