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Svenska Kanotförbundet 
Disciplinkommittén (DK) 
Ärende nr 1:2018 
 
Protokoll fört över Disciplinkommitténs (DK) beslut vid möte 2018-07-04. 
 
Deltagande ledamöter: Heléne Lindblad Jonsson (ordförande), Karin Falk  och Susanne Carlsson. 
 
Saken: 
 
Landslagskanotist har agerat på ett sätt som bryter mot såväl SKF:s som RF:s värdegrund i relation 
med förbundskaptenen och lagkamraterna samt brutit mot de regler som är uppställda för hur ett 
beteende i landslaget ska vara.  
 
Av utredningen i ärendet framgår sammanfattningsvis följande: 
 
Isak Öhrström är uttagen i landslaget samt ingår i SOK:s topp-och talangsatsning. Isak har därmed 
att förhålla sig till de regler som är uppställda för landslaget och den värdegrund som SKF, SOK 
och RF definierat som de beslut som tas av den organisation som SKF har tillsatt.  
 
Isak har spridit felaktig information och uttryckt sitt missnöjde med landslaget och sin 
förbundskapten, såväl inom landslaget när förbundskapten inte varit närvarande, samt till personer 
utanför landslaget i syfte att misskreditera landslaget och förbundskaptenens ledarskap. Detta 
agerande har skett vid flera tillfällen, främst före och under EM i kanotslalom i Prag månadsskiftet 
maj/juni 2018 
 
I landslaget är det ett krav att en aktiv ska bidra till ett optimalt utvecklings- och prestationsklimat 
samt vara en god förebild, vilket även framgår tydligt av det avtal som Isak tecknat med SKF. 
Vidare förbinder sig landslagskanotisten att tänka på att hen som representant för svensk 
kanotidrott alltid ska uppträda korrekt i alla sammanhang. Isak har genom sitt agerande varken 
uppfyllt dessa krav eller den värdegrund som SKF, SOK och RF definierar. 
 
Utdrag ur Svenska Kanotförbundets värdegrund 
 
Svenska Kanotförbundets värdegrund handlar om organisationens förhållningssätt och grundläggande principer, vilka 
beteenden som är tillåtna samt hur vi ska förhålla oss till varandra och uppdraget. 

o Svensk kanot kännetecknas av ett ledarskap, som bygger på delaktighet, respekt för varandras roller och 
förmåga att kommunicera. 

o Vi ska vara öppna och välkomnar alla, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön, sexuell 
läggning och vi motverkar alla former av kränkande särbehandling. 

o Vi visar öppenhet inför förslag och förändringar och utför uppdraget efter förmåga. 
o Vi bemöter varandra på ett respektfullt sätt. 
o Kanotidrotten ska ge livskvalitet, spänning, glädje och en positiv fritid. 

Utdrag ur avtal med landslagskanotist – §5 – Kanotistens allmänna skyldigheter 
 
5.2 Kanotisten förbinder sig att tänka på att hen som representant för svensk kanotidrott alltid ska 

uppträda korrekt i alla sammanhang, även i privata bloggar, på hemsidor och andra sociala 
medier. SKF är ett idrottsförbund, vi representerar inte alkohol, tobak, mobbing, förnedring eller 
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sexuella anspelningar. Aktiva är förebilder för många unga, sprider gärna inspiration, känner 
ansvar för att vara sunda kanotister som värnar om miljö och mänskliga värderingar. 

 
 
 
Beslut: 
Att meddelas 2018 -07- 09. 
 
Disciplinkommittén beslutar att tilldela Isak en skriftlig varning för sitt agerande. Denna varning 
innebär också att Isak vid ett eventuellt upprepande av sitt agerande och beteende riskerar en 
tidsbegränsad avstängning från kommande landslagsuppdrag.  
 
Skäl för beslutet: 
Isak har agerat på ett sätt som bryter mot såväl SKF:s som RF:s värdegrund i relation med 
förbundskaptenen och lagkamraterna i slalomlandslaget både före och under EM i kanotslalom i 
Prag 2018. Isaks beteende bryter även mot de regler som är uppställda för hur ett beteende i  
landslaget ska vara.  
 
Disciplinkommittén har varit enig i sin bedömning. 
 
Överklagande: 
DK:s beslut får senast 2018-07-30 överklagas hos Svenska Kanotförbundets styrelse, adress 
info@kanot.com eller Svenska Kanotförbundet, Fredsgatan 9, 932 37 Ursviken.  
 
Ange ärendets nummer som referens. 
 
 
 
Heléne Lindblad Jonsson 
Ordförande DK 
 
 
 
 

 


