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Till 
Konkurrensverket 
 
Från 
Falu Vildvattenpark AB 
Svenska Kanotslalomförbundet 
Bo-Marcus Lidström 
 
Ärende: 632/2022 
 
Komplettering angående konkurrensbrott och kartellbildning kring Nordic Cup 
 
Efter att ha tagit del av  bifogad information kompletteras anmälan om konkurrensbrott enligt följande. För att 
inte utsätta källor från repressalier är inte mailmottagares namn angivna men finns tillgängliga vid förfrågan. 
 
Svenska Kanotförbundets generalsekreterare Dag Johansson har haft kommunikation med kanotförbund i 
Estland och Finland för att förmå dem att inte samarbeta med Falu Vildvattenpark och associerade föreningar 
kring Nordic Cup. Finska Kanotförbundet har i sin tur kontaktat föreningen för Nordic Cup i Finland. Så här 
skriver en finsk paddlare om de planerade finska deltävlingarna till övriga arrangörer i Sverige, Estland och 
Lettland, den 10 januari 2022: 

 
2nd meeting NordicCup 2022 
 
Hi and hopefully you have had nice start for the year 2022! 
I have been bit quiet about Nordic cup and our part in it. Let me explain what is the reason for 
that. 
 
Swedish canoe federation has been in contact with Finnish federation about Nordic cup. That 
happened all ready in last may. Reason why they made contact was that in Sweden Nordic cup 
organizer is ”wild” and not part of the Swedish federation and for that reason not part of the 
ICF. Our federation contacted me on last may  and we talked about our competition. Finally 
they gave us permission to organize our competition in 2021 because plans for the NC were 
already made. But as you know we had to cancel our comp due to the covid. 
 
I have been talking 2-3 months about the situation. Finnish federation had a meeting on last 
weekend and decided that they don´t want us to be part of the Nordic cup due to the non 
official ICF federation/s members (they told that situation in Latvia might be same?). Canoe 
slalom in Finland is almost dead at the moment. We don´t want to have disagreements and kill 
the sport totally. For that reason we can not be part of the Nordic cup. That is not what we 
wanted. It would have been really nice to part of the Nordic cup. We had really nice Nordic cup 
in 90´s and i took part of those competitions in Finland, Sweden and Norway. Super nice 
memories. 
 
But even we don´t have NC in Taivalkoski and Finland, doesn´t meen we can´t co-operate some 
other way and hopefully have some Finnish competitors taking part Nordic cup. 
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Dag Johansson har även haft kontakt med Estniska Kanotförbundet och bett dem att låta bli att samarbeta 
kring Nordic Cup. Så här skriver han 25 maj 2021 till representanter för kanotslalom i Estland och Lettland: 

Teema: Sv: Nordic Cup 

Yes, this matter vi now have been in contact about has made it clear that it is a good idea to 
check if the federation is a recognized or just an initiative from a small group of people. In 
Sweden we have the recognized “Swedish Canoe Federation” but also another group that call 
themselves for “Swedish Canoe Slalom Federation”. A small group of people who doesn´t like 
the federation and would like to organize canoe slalom for themselves. As I understand, you 
have a similar situation in Latvia, which doesn´t lead to a development, rather destruction. 

[namn,] I see at the ECA website that the Nordic Cup competition in Estonia is planned for mid 
August. The same information is out on the website for the “Swedish Canoe Slalom Federation” 
that I mentioned above. But they are not a member of ECA /ICF and I believe it´s no good that 
we now have a serie of competitions within the “Nordic Cup” where they are a part. 
 
Regards 
Dag Johansson 

 

Dag Johansson har i ett annat mail till esterna föreslagit ett möte under hösten 2021 för att planera samarbete. 
Någon sådan inbjudan har därefter ej kommit. 
 
I Lettland har flertalet föreningar blivit uteslutna från det ICF-anslutna kanotförbundet. De har istället bildat ett 
eget. För några veckor sedan flyttades Lettiska mästerskapen, tillika landslagsuttagningar, arrangerat av det 
ICF-anslutna förbundet, så att det kolliderade med Nordic Cup i Falun. Det medförde att flera letter som tänkt 
komma till Falun därför avstod. Letter engagerade i Nordic Cup anser att denna flytt av datum är avsiktligt, för 
att krocka med Nordic Cup. 
 
Föreningen Falu Kanotklubb tog på sig att arrangera deltävlingar inom SKF år 2022, i den så kallade 
Sverigecupen. Det bestämdes under tidig vårvinter 2022, men vid den tidpunkten var det inte klart om Falu 
Kanotklubb skulle bli uteslutet ur SKF eller ej. Föreningen blev ej utesluten efter att ha friats i RIN på samtliga 
punkter, vilket tidigare beskrivits. 
 
I kommunikation med SKF hade föreningen från tidig vårvinter meddelat att tävlingarna i Falun 24-25 
september även skulle vara en del av Nordic Cup. Två veckor innan tävlingarna, den 11:e september, skrev en 
medlem i kanotförbundets slalomkommitté på sociala medier att årets sista tävling hade hållits. Ingen 
information fanns dock från SKF att tävlingarna i Falun var inställda eller borttagna från Sverigecupen. 
 
Den 19:e september gick en diffus information ut från SKF att tävlingslicensens försäkring inte gällde på 
tävlingarna i Falun. Den 20:e september meddelade kommittén Falu Kanotklubb att tävlingarna inte har 
sanktion att vara Sverigecuper inom SKF. SKF:s agerande och information medför att tävlande skräms att delta. 
Detta skadar ekonomin för Falu Vildvattenpark och ideella föreningar i kanotslalom. 
 
Vad innebär sanktion? Mellan 2003 och åtminstone fram till 2018 har det inom SKF varken sökts eller begärts 
någon specifik sanktionsansökan för kanotslalomtävlingar i Sverige en enda gång. En tävlingsarrangör har alltid 
kunnat utgå från att sanktion är given om tävlingen är med i SKF:s tävlingsprogram. 
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I praktiken hänvisar SKF endast till regler för att vid behov använda dem som maktmedel, medan SKF inte följer 
sina egna bestämmelser. Den 7/8 2022 gick exempelvis en inbjudan ut till föreningar om en störtloppstävling 
11 september. Den 27/8 gick en ny inbjudan ut, med tillägget att tävlingen fått SM-status. Men enligt av SKF:s 
årsmöte antagna tävlingsregler skall SM ansökas senast 30 september två år innan och beslutas senast 1 
november två år innan. Inte i något protokoll från SKF finns något beslut om SM i störtlopp 11 september 2022. 
2021 genomfördes SM i kanotslalom med en fransk medborgare som tilläts tävla. Enligt tävlingsregler blev 
tävlingen därmed internationell och skalla följa internationella tävlingsregler, vilket ignorerades. 

Utöver det systematiska arbetet att sabotera Nordic Cup, agerar även SKF på andra plan för att svartmåla 
aktörer inom kanotslalom. Att SKF övervägde utesluta Falu Kanotklubb spreds till samtliga svenska media via TT 
innan Falu Kanotklubb var informerad. Hur det gagnar samarbete, utveckling och bättre idrott är svårt att 
förstå. Ledamöter inom SKF agerar även nättroll. I SKF:s kanotslalomkommitté, som är tillsatt av kanotgrenen 
sprint, sitter Sanna Wahlén. Från den positionen motarbetar hon Falu Vildvattenpark på följande specifika sätt 
fastän hon aldrig besökt arenan. 

Recension av Falu Vildvattenpark: 

Sanna Wahlén för 3 år sedan på Google 

1/5 
Verkar vara oseriösa. 

 
Det är i sig ett isolerat och tragiskt tilltag, men det visar att SKF aktivt och på flera plan avsiktligt och aktivt 
saboterar för kanotslalomidrotten i Sverige och Norden i allmänhet, och i Falu Vildvattenpark i synnerhet. Dag 
Johansson har, som mail ovan visar, aktivt tagit kontakt med grannländer för att hindra Nordic Cup, medan 
han, liksom SKF:s styrelse avvisar möten med Falu Kanotklubb. Trots upprepade inbjudningar har ingen i SKF:s 
styrelse besökt varken Falu Kanotklubbs egen anläggning eller Falu Vildvattenpark. Någonsin. Det är 
exceptionellt. 

Att inte ge sanktion för tävlingar i Falun är ett sätt att runda RINs beslut att stoppa uteslutningen av Falu 
Kanotklubb. Hot, svartmålning och uteblivet stöd till kanotslalom inverkar negativt på Falu Vildvattenpark och 
ideella föreningars verksamhet och ekonomi. SKF:s arbete att hindra kanotslalom sker nu även utanför Sveriges 
gränser. Det finska kanotförbundet ger inget stöd till kanotslalom. Kanotslalom i Finland skulle ha bra stöd av 
att vara delaktiga i Nordic Cup, men då hotas de av uteslutning på grund av SKF:s agerande. 
 
Skälet att detta kan ske är att RF:s stadgar ger SKF monopol på kanotslalom. Detta trots att SKF har ideologiska 
och ekonomiska skäl att förstöra idrotten. Även om alla kanotslalomföreningar vore överens har de ingen 
möjlighet att rösta igenom förslag eller stadgeändringar eftersom en helt annan idrottsgren har absolut 
majoritet. Enda skälet till att hindra att kanotslaloms föreningar får självständigt styra över sin idrott, är då 
förlorar SKF sin makt och möjlighet att förinta kanotslalom. 
 
Uteslutningsärendet av Falu Kanotklubb är även det en konsekvens av denna bristande demokrati. Hade 
kanotslaloms föreningar själva fått styra sin idrott hade de naturligtvis inte försökt utesluta sig själva från sin 
egen organisation. Det visar hur bisarra RFs stadgar är (Se motion till SKF:s årsmöte 2016 i bilagor, som 
illustrerar läget för kanotslalom inom SKF, innan kanotslaloms kommittéer upplöstes 2017.). 
 
Hela såväl SKF:s som RF:s struktur är uppenbarligen en handbok i konkurrensbrott och kartellbildning. 
Organisationernas stadgar saknar därför all legitimitet. Inte minst är påståendet att idrotten ger demokratisk 
fostran helt falsk. 


