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Till Svenska Kanotförbundet och till RF 
 
Från Falu Kanotklubb 
 
Svenska Kanotförbundets kanotslalomkommitté har genomfört uttagningstävlingar för juniorer och 
U23 med historiskt låg standard på organisationen. I stället för riktiga uttagningstävlingar fick aktiva 
döma varandra, där de flesta aldrig tidigare varit domare eller ens gått en domarkurs. Portskyltar 
saknades vilket reglerna kräver. Inte heller gavs regelmässig tid mellan åken. Det är första gången 
inte riktiga tävlingar hållits på över 10 år. Detta drabbar kanotslaloms idrottsföreningar. Att 
uttagningstävlingar till landslag har lägre nivå än klubbtävlingar får även de yngsta tävlande att undra 
vad som pågår. Tyvärr innebär detta att SKF:s kanotslalomkommitté nedmonterar aktivt 
kanotslalomidrotten. 
 
I Sverige liksom internationellt finns en stark tradition att landslagsuttagningar skall baseras på 
resultat så att vem som helst med kännedom om reglerna skall kunna räkna ut vem som tagit en 
plats. De senaste åren har SKF vid upprepade tillfällen frångått uttagningsresultat. Nu har 
uttagningsreglerna i efterhand ändrats så en kvalificerad junioraktiv petas.  
 
Regeln som är införd i efterhand är en ny åldersgräns. Enligt Kent-Åke Lundberg i 
kanotslalomkommittén har denna på ett tidigt stadium beslutat att inte ta ut ungdomar till 
juniorklass. Något sådant beslut finns dock inte presenterat. Tvärtom. Enligt de 
landslagsuttagningsregler Kent-Åke själv skrivit och publicerade i december 2020 liksom uppdaterade 
regler i mars 2021, står det tydligt att lägsta ålder till juniorlandslag är året den aktive fyller 15 år. 
Internationella Kanotförbundets gräns är också året den aktive fyller 15 år. Flera länder har haft 15-
åringar både på senior-VM och OS. 
 
Följande blev resultatet: Resultat Uttagningshelg Junior & U23 2021 
 
Det är viktigt att komma ihåg att syftet med uttagningstävlingar är att förutse framtida resultat på de 
tävlingar man tar ut paddlare till. Av resultaten ovan kan man utläsa att damjuniorerna Tifenn och 
Camilla är i det närmaste lika bra. Juniorherrarna är långt efter K1H U23. K1H juniorer är 
internationellt omkring 15 % bättre än K1D juniorer. Utifrån avstånd till vinnare i respektive klass blir 
rankingen mellan aktiva och klasser enligt följande: 
 
Frej Bratt, Falu Kanotklubb 
Yann Lidström, Falu Kanotklubb 
Vidar Bratt, Falu Kanotklubb 
Tifenn Lidström, Falu Kanotklubb 
Camilla Fagerlund, Falu Kanotklubb 
Ossian Fiander, Nyköpings Forspaddlare 
Erik Wernersson, Falu Kanotklubb 
 
Av dessa är endast Camilla Fagerlund inte uttagen i landslaget. Vidar har tackat nej. Camilla var en av 
dem som på tidigt stadium inbjöds till uttagningstävlingarna. Att inte ta ut Camilla när hon har 
presterat bättre än aktiva som blivit uttagna skapar stora bekymmer. Det ställer aktiva mot varandra 
i vår A-träningsgrupp och sätter hela föreningen i en tråkig situation. Det ställer också klubben inför 
ett vägval. Antingen har vi en klubb där vi tillsammans står upp för varandra, fair play och allmän 
anständighet, eller så väljer vi att blunda och lära våra aktiva att inte stå upp för sina kompisar och 
att SKF:s fusk bara är att accepteras, att tiga och följa med i myglet och tystnadskulturen. 
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Ur klubbens perspektiv är det ett enkelt val. För oss är en av de viktigaste saker som idrott har att 
lära ut just fair play, följa regler och visa respekt för andra och idrottens värderingar. Man följer 
uttagningsresultat och tar hand om varandra. Att lämna Camilla hemma är väldigt otrevligt mot 
henne. Det kommer även få stora konsekvenser för klubben kortsiktigt och långsiktigt om vi går den 
vägen ned. I detta fall är det Camilla som blir illa behandlad, nästa gång är det någon annan. 
 
Eftersom klubben står upp för fair play har vi krävt att SKF antingen tar ut även Camilla eller att vi 
står upp för varandra och ingen åker inklusive att ingen ledare åker. Om någon aktiv anser att de inte 
vill stå upp för Camilla är det deras beslut men då bryter man mot klubbens policy, just i den 
situation som är skälet till att den är framtagen. 
 
Då detta sker med full möjlighet att ställa upp för fair play, är konsekvensen för dem som väljer att 
åka med landslaget att de får söka sig till en annan klubb som har passande värderingar.  Falu 
Kanotklubb ställer inte aktiva utan verksamhet. Vi har andra tävlingar att erbjuda, så det borde vara 
ett väldigt lätt val. Eftersom SKF inte har inte hörsammat våra protester mot i efterhand ändrade 
uttagningsregler har vi därför beslutat att inte skicka någon. Tyvärr finns det personer som hellre 
väljer att behandla Camilla illa och åka själv, än stå upp för fair play. Då är frågan - vad händer nu? 
Det är två relaterade frågor. 
 
1. Genom att vi inte tar ut någon, borde det vara så att SKF inte kan skicka någon från Falu 
Kanotklubb till J & U23-EM. Skickas de, bryter både SKF och de aktiva mot idrottsrörelsens stadgar. 
 
I Falu Kanotklubbs stadgar står följande: 
Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen eller, om denna så 
bestämt, av sektionsstyrelsen. 
 
Det är samma stadgar som normala i de flesta idrottsföreningar. Enligt SKF:s stadgar kan klubbyte 
tidigast ske till nästa år. Stadgar som RF godkänt. Vi har gjort vårt ställningstagande. Det bör innebära 
att de varken kan tävla mer i Sverige detta år om de inte anmäls av vår förening, och de kan inte 
delta på tävlingar utomlands. Kommer SKF bryta mot stadgar och därmed stödja aktiva som bryter 
mot fair play? 
 
Hur agerar RF? Eftersom resan inte påbörjats - kan RF hota med vite? 
 
2. Eftersom vi anser att deltagande på J & U23-EM strider mot fair play och anständigt beteende mot 
andra klubbmedlemmar, och det strider mot vår policy och stadgar, är detta väldigt allvarligt då en 
av de aktiva är snarast medlurad av kanotslalomkommittén och är under 18 år. Följande har hänt: 
 
Efter uttagningstävlingarna informerade vi kanotslalomkommittén vilka som Falu KK anses ska tas ut. 
Bland dessa namn fanns Camilla Fagerlund, men inte Erik Wernersson. Detta för att vi är mån om att 
Erik fortsätter. Han har coachats i sju år och han är en synnerligen trevlig medlem. Inte bara som 
paddlare utan som en fin vän som alltid ställer upp. Men med tufft motstånd är vår erfarenhet att 
det riskerar bli en negativ upplevelse för honom som gör att han kan tappa sugen, då han ännu inte 
har en nivå som matchar internationellt motstånd. Risken att han slutar tar vi. Inte SKF. För SKF är 
Erik endast ett verktyg för att genomföra resan för andra. Detta har gått till på ett mycket fult sätt. 
 
I stället för att följa listan på de aktiva vi anser lämpliga enligt resultat, kontaktade slalomkommittén 
Eriks pappa och bad honom ställa upp som chaufför. Detta utan att föra en diskussion med oss först. 
Det ställer oss för ytterligare ett problem. Föräldern, intet ont anande, tar ledigt från jobbet och blir 
glad och stolt att ställa upp – och blir arg när han finner sig klämd mellan förbund och förening. 
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Det är fruktansvärt tråkigt för oss men vi har inte mycket till val. Aningen blundar vi för brott mot fair 
play och behandlar Camilla illa, eller så följer vi stadgar och policy och står upp för varandra.  
 
Eftersom SKF har bestämt sig att hjälpa aktiva bryta mot stadgar, och till och med pressar på, innebär 
alltså detta att SKF driver in en minderårig aktiv i en omöjlig situation. Den aktive är klämd mellan 
föräldrar och SKF som driver på att bryta mot regler, och sin förening som vill följa dem. Om SKF kom 
till sans, kan resan avbrytas och de aktivas karriärer bli mycket längre, roligare och lära dem fair play. 
 
Det bakomliggande skälet till denna bedrövliga hantering är att de som styr kanotslalom är utsedda 
utan en demokratisk process genom kanotslaloms föreningar. RF har granskat SKF och konstaterat 
att SKF, om detta inte åtgärdas, bryter mot idrottens värdegrund och därmed mot RF:s stadgar. 
Kanotslalomkommittén vägrar att ha en diskussion med oss i Falu Kanotklubb om uttagningar och vi 
är uteslutna från alla slalomkommittéer fastän vi är mest berörda. 
 
Eftersom detta pågått i flera år har vi tagit fram en föreningspolicy som RF granskat. Detta för att 
skydda medlemmar mot just denna typ av situationer. Tyvärr bryter kanotslalomkommittén avsiktligt 
mot en de viktigaste punkterna, nämligen den om hur kontakt mellan förbund och aktiva skall gå till. 
 
Kanotslalomkommittén ska enligt beslut på Kanotslalomkonferens och enligt vår policy inte 
ensamma tala med aktiva. Samtal skall ske tillsammans med den aktives coach/manager som 
bisittare. Annars är den aktive i ett underläge - särskilt när de utsätts för påtryckningar som här, 
vilket tyvärr är händer frekvent i SKF. Med alla straff som SKF delat ut senaste åren, har aktiva goda 
skäl att vara rädda för all kontakt med SKF. Varje ord måste vägas på guldvåg. 
 
Flera svarar därför inte i telefon när slalomkommittén ringer och tycker det är riktigt obehagligt. Dels 
vet de hur fruktansvärt illa aktiva blivit behandlade av de som ringer, dels vet de att samtal med 
kanotslalomkommittén är ett brott mot föreningens policy som flera av dem själva har varit med att 
ta fram. Bland annat för att de verkligen inte vill ensamma ta dessa samtal. Tyvärr motsätter sig SKF 
detta och gång på gång kontaktar även mycket unga aktiva. 
 
Situationen är nu att SKF pressar aktiva att bryta mot fair play. Vi finner det högst tragiskt. Varför SKF 
inte följer sina egna regler är obegripligt. Vad vinns med detta? Konsekvensen är att ingen kan lita på 
SKF. Att träna och tävla för att bli bättre blir meningslöst - resultat spelar ju ändå ingen roll. Denna 
gång är det en juniordam. Till OS petades Isak Öhrström för den sämre Erik Holmer. Förra året 
petades Max Karlsson till en världscup i stället för Erik Holmer. År 2019 åkte Erik Holmer till för-OS i 
stället för Fredrik Wahlén som kvalat. 
 
Fusk med uttagningsregler är minst lika illa som dopning, som åtminstone har potentialen att skada 
den dopade. Ostraffat fusk av detta slag skadar däremot endast andra och är därför värre. Det 
viktigaste med idrotten måste vara respekt för regler, lära sig att anstränga sig för att nå framgång 
och lära sig att respektera varandra. SKF inte bara bortser från dessa värden utan motarbetar dem. 
 
Majoriteten aktiva kommer nu att stå upp för fair play och avstå från J&U23-EM. Vi hoppas SKF 
hedrar dem för deras ställningstagande. Vi hoppas också att RF nu förstår att SKF inte på något sätt 
åtgärdat det demokratiska underskottet för kanotslalom och därmed fortsätter bryta mot idrottens 
värdegrund. Det råder diktatur och vanstyre som hårt drabbar kanotslalomidrotten. SKF agerar 
målmedvetet för att från tidig ålder lära aktiva tystnadskultur och vara likgiltiga för fusk även när det 
drabbar deras träningskompisar. Vi önskar ett möte med RF tillsammans med SKF:s styrelse om hur 
det underliggande organisationsfelen kan åtgärdas, och om hur RF tänker agera mot SKF:s brott mot 
idrottens värdegrund. 
 
/Falu Kanotklubb 


