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Skrivelse till 
Riksidrottsstyrelsen 

  

Rörande Svenska Kanotförbundet 
  

Denna skrivelse handlar om Svenska Kanotförbundets kontinuerliga brott mot RF:s 
stadgar i förhållande till olympiern Isak Öhrström och landslagsaktive Monika Mitasikova. 
För att få en bra förståelse för innehållet är det viktigt att lyssna till bifogade ljudfiler med 
SKF:s Karin Falk och Staffan Strive. 

  
Enligt RF:s stadgar, kapitel 5 paragraf  1, är Riksidrottsstyrelsen beslutande organ för 

RF då RF-stämman inte är samlad. Enligt kapitel 5 paragraf  2 åligger det Riksidrottsstyrelsen 
att verka för att verksamhetsidén, visionen och värdegrunden enligt RF:s stadgar kapitel 1 
efterlevs. 

  
Enligt RF:s stadgar kapitel 10 paragraf  2 punkt 3, är det ett villkor för medlemskap i 

RF att specialförbundens verksamhet står i samklang med verksamhetsidén, visionen och 
värdegrunden enligt kapitel 1 i RF:s Stadgar. 

  
Specialidrottsförbund som inte uppfyller villkor för medlemskap enligt Kapitel 10 

paragraf  2 kan uteslutas enligt RF:s stadgar kapitel 10 paragraf  3. 
  
Svenska Kanotförbundet (SKF) har konsekvent verkat mot RF:s verksamhetsidé, 

vision och värdegrund enligt RF:s stadgar kapitel 1. 
  
Generalsekreteraren anmäler en olympier och en landslagsaktiv till SKF:s 
disciplinkommitté 

I juni 2018 lämnade Anders Danielsson (generalsekreterare i SKF) in en anmälan till 
SKF:s disciplinkommitté på två landslagsaktiva - Isak Öhrström och Monika Mitasikova. Inte 
vid något tillfälle under processen tog disciplinkommittén kontakt med Isak, Monika eller 
deras coach. Anmälan resulterade i en varning för Isak och en 12 månader lång avstängning 
för Monika trots att det saknades specifika anklagelser. 

  
Inte vid något tillfälle under processen i disciplinkommittén fick de anklagade reda på 

vad de var anklagade för. Både anmälan och beslutet innehöll endast svepande anklagelser. 
  

Generalsekreteraren tillika anmälaren samt styrelsen var med och tog beslut i 
disciplinkommittén 
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I bifogat samtal med Karin Falk säger hon att anmälaren, Anders Danielsson, 
tillsammans med styrelsen varit med att ta besluten att stänga av Monika och varna Isak. Det 
styrks av det faktum att besluten i princip är kopior av anmälningarna. Att anmälaren själv är 
med och beslutar om ett bestraffningsärende torde vara uppenbart fel. 
  
Generalsekreteraren ljuger i andra landslagsaktivas namn 

I anmälan på Isak och Monika står det att de brutit mot SKF:s värdegrund i 
förhållande till deras landslagskamrater, men i samtal med Karin Falk säger hon att 
disciplinkommittén inte varit i kontakt med någon av landslagskamraterna. I skriftlig 
kommunikation mellan Isak, Monika och de andra två landslagsaktiva säger de senare att 
ingen varit i kontakt med dem eller frågat något angående anmälningarna. 

Det är således ett bevisat faktum att generalsekreterare Anders Danielsson ljuger i 
landslagskamraternas namn i syfte att straffa Isak och Monika. Det är ett brott mot RF:s 
stadgar kap. 1, punkten om värdegrund och rent spel. 
  
Disciplinkommittén tar beslut på rasistiska grunder 

Disciplinkommitténs ledamot Karin Falk motiverar Monikas enormt mycket hårdare 
straff  med att Monika har utländsk bakgrund och att de ville vara lite snällare mot Isak. Detta 
finns dokumenterat i bifogad ljudfil med Isaks samtal med Karin. 

Enligt RF:s stadgar kapitel 1 under rubriken värdegrund, har alla rätt att vara med 
oavsett nationalitet, etnisk bakgrund etc. SKF:s handlande och Karins uttalande är solklar 
xenofobi och är således inte i samklang med RF:s värdegrund. 
  
SKF:s styrelse backar disciplinkommittén 

Beslutet av SKF:s disciplinkommitté överklagades till styrelsen i SKF. I styrelsens 
beslut fastslås att disciplinkommittén gjort ett bra jobb och att varningen och avstängningen 
fortsatt skall gälla, men kortas. Detta trots att de mycket allvarliga bristerna i hanteringen och 
Karins uttalanden har påtalats. 
  
Styrelsen hotar Isak och Monika att inte ta ärendet vidare till RIN 

Under ett telefonsamtal skäller styrelseledamot Staffan Strive ut Isak för att han står 
upp för sina och Monikas rättigheter att få veta vad de blivit anklagade och dömda för. 
Staffan utövar även ett hårt tryck på Isak att inte ta fallet vidare till RIN, och försäkrar honom 
att de har “massor med information” och att Isak ska tänka efter ordentligt innan han 
överklagar styrelsens beslut. 

Styrelsen lyckas inte presentera någon relevant information, men däremot har de gjort 
verklighet av hoten, då de har straffat de aktiva trots RIN:s beslut att upphäva SKF:s 
bestraffning. 

Styrelsen och Staffan Strives behandling av dessa två ärenden bryter mot RF:s stadgar 
kapitel 1, rubriken värdegrund och rent spel. De har konsekvent valt att inte följa de regler 
som finns inom den svenska idrottsrörelsen. 

  
Riksidrottsnämnden upphäver SKF:s beslut 

Styrelsens bestraffningsbeslut överklagades till Riksidrottsnämnden (RIN) som 
inhiberade det direkt och beslutade den 20 september 2018 att upphäva SKF:s beslut helt. 
  

Generalsekreteraren respekterar inte Riksidrottsnämnden 
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Efter RIN upphävt SKF:s beslut gick Anders Danielsson ut i nyhetsbrev till SKF:s 
medlemmar där han förklarade att Isak och Monika ändå är skyldiga, och att RIN inte tagit 
ställning i sakfrågan. Dels är det djupt olyckligt att SKF inte respekterar svensk idrotts högsta 
domstol och dels är det gravt missvisande att skriva att RIN inte tagit ställning i sakfrågan. 

Anders Danielsson hade nämligen månader på sig att precisera anmälan och lämnade 
in mer än 110 sidor material till RIN. I beslutet från RIN kan man läsa följande: 

“Enligt Riksidrottsnämnden är denna beskrivning alltför vag och allmänt hållen för att 
kunna ligga till grund for en prövning om Monika Mitasikova gjort sig skyldig till en, eller 
flera, bestraffningsbara förseelser under någon av punkterna i den s.k. Brottskatalogen i kap. 
14, 2: a paragrafen i RF:s stadgar. Anmälaren Anders Danielsson har inte heller 
senare under handläggningen preciserat anmälan på ett sådant sätt att den kan 
läggas till grund för ett bestraffningsbeslut”. 

Att gå ut till kanotförbundets medlemmar och säga, som Anders Danielsson gör, att 
RIN inte tagit ställning i sakfrågan är bisarrt, eftersom det inte finns någon sakfråga att ta 
ställning till. De uttalanden som Anders Danielsson gör har katastrofala ekonomiska, 
psykologiska och fysiska konsekvenser för de drabbade atleterna och deras varumärken. Det 
är ett solklart brott mot RF:s stadgar kap. 1, punkten värdegrund och rent spel. 
  
Anders Danielsson hittar en kreativ lösning att bestraffa Monika trots RIN:s 
beslut och infriar Staffan Strives tidigare hot 

Efter att RIN upphävt SKF:s bestraffningsbeslut skickade Anders Danielsson den 16:e 
november 2018 ett mail till Monika Mitasikova där han förklarade att om hon ville fortsätta 
att tävla för Sverige skulle hon inte få del av några resurser från SKF. Se bilaga. Monika 
svarar att hon trots det vill fortsätta att tävla för Sverige. Under våren presenterar Anders 
Danielsson sedan kreativa regler som stänger ute Monika helt från all landslagsverksamhet. 
Den nya regeln påverkar endast Monika i hela SKF, en person som Anders tidigare försökt 
stänga av men misslyckats med. Det är helt uppenbart att utestängningen av Monika med den 
nya regeln (som aldrig tidigare funnits i SKF:s historia) är riktad personligen mot Monika som 
ett sätt att straffa henne. Det är återigen ett brott mot RF:s stadgar kap. 1 punkten 
värdegrund och rent spel. 

  
Generalsekreteraren ljuger om hur den nya regeln uppkommit 

Anders Danielsson har efter att uttagningsreglerna blivit offentliga vid upprepade 
tillfällen påstått att Monika har blivit informerad via mail i november 2018 att hon skulle bli 
utestängd från landslaget 2019. Det är en ren lögn som bevisats enligt bilaga nämnd ovan. 

Vidare har Anders Danielsson även påstått att regeln som utestänger Monika kommer 
från SOK och RF. SOK:s verksamhetschef  Peter Reinebo skriver dock att de inte alls har 
framfört något sådant krav. Även RF-anställde David Gustavsson säger att RF inte har något 
sådant krav. Det är således ett bevisat faktum att Anders Danielsson ljuger även här. 
  
Generalsekreteraren stänger av Monika från internationellt tävlande 

Anders Danielsson vägrar att ge sanktion för Monika att tävla på två internationella 
tävlingar i Spanien respektive Frankrike i april 2019 trots att dessa inte är 
landslagsverksamhet. Detta är en fortsättning av Anders trakasserier mot Monika. Förutom 
att Anders förbjuder Monika att få delta på dessa tävlingar väljer han att inte berätta för 
Monika att hennes ansökningar om sanktion inte har beviljats. Det kan tolkas som att Anders 
vill att Isak och Monika ska komma till tävlingsplatsen och upptäcka att Monika inte är med i 
startlistan, få panik och på så sätt även sabotera Isaks tävlande. Inte förrän efter upprepade 
förfrågningar om anmälningarna var klara, meddelades att Monika inte får starta. Detta efter 
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att resa och boende till tävlingarna var bokade och betalda. Att inte ge sanktion att tävla är 
helt nytt och unikt i SKF. Det har inte hänt någon gång under 2000-talet att en aktiv inte fått 
tävla på valfri internationell tävling, utöver världscup, VM och EM där särskilda kvalkrav 
funnits. SKF har inte förrän år 2019 och specifikt för Monika, någonsin begränsat/hindrat 
någon att tävla. 

  
Detta ar ett brott mot RF:s stadgar kapitel 1 punkten Värdegrund och rent spel. 

  
Fysiskt övergrepp på coach vid världscupfinalen i Spanien 2018 

Under världscupfinalen i Spanien 2018 gick SKF:s förbundskapten Sixten Björklund 
till fysiskt angrepp på en coach finansierad av SKF och SOK. Han tog, mot coachens 
uttryckliga vilja, med våld tag om en rem runt halsen på honom. Hela händelseförloppet finns 
inspelat på en ljudfil, det finns flera vittnen och det blev polisanmält på plats. Den 4 juni 2019 
kommer händelsen att tas upp i spansk domstol. 

Efter händelsen gick generalsekreteraren, Anders Danielsson, ut på SKF:s hemsida 
och försvarade förbundskaptenen, utan att prata med offret, vittnen eller polis som var på 
plats. Se bifogad fil. 

I media påstod Sixten Björklund att ingenting hänt och att allt var påhittat. När det 
sedan framkom att det fanns på ljudfil och att det fanns flera vittnen ändrade Sixten sin 
version. Det är alltså ett bevisat faktum att Sixten Björklund och Anders Danielsson återigen 
ljög och därmed saknar trovärdighet. 

Detta är ett brott mot RF:s stadgar kapitel 1, värdegrund och rent spel. 
  

SKF:s styrelses ansvar 
Generalsekreterare Anders Danielsson är tjänstemän anställd av SKF:s styrelse. 

Styrelsen med ordförande Maria Haglund är därför ansvariga för vad Anders Danielsson gör 
och säger. De är även ansvariga för Sixten Björklund som de tillsatt som förbundskapten. 
  
SKF:s ordförande Maria Haglund ljuger i riksmedia 

Efter att SKF:s styrelse tagit beslut i de båda ärendena gick dess ordförande Maria 
Haglund ut i riksmedia och sa att Isak och Monika blivit informerade om vad de har blivit 
dömda for. Men i samtal med styrelseledamot Staffan Strive, efter Maria Haglunds uttalande, 
gör han det väldigt tydligt att Isak och Monika inte kommer få ta del av underlaget till deras 
beslut. När Isak ber Staffan att skriftligt få styrelsens beslut att inte delge underlaget för 
bestraffning förvägrar Staffan honom det. 

  
SKF:s ordförande vägrar att prata med Monika Mitasikova 

Maria Haglund har aldrig någonsin pratat med Monika Mitasikova. Det har inte 
heller Anders Danielsson. När Monika försökte ringa till Maria Haglund for att få förklarat 
varför hon är utestängd från landslaget 2019 svarar Maria Haglund endast om Monika ringer 
med dolt nummer. När Maria Haglund svarar säger hon endast att hon inte har tid att prata 
med Monika, och lägger på luren innan Monika hinner säga något. 

Detta är mot RF:s stadgar kap. 1 värdegrund och rent spel att behandla en aktiv på 
det sätt SKF gör. 

  

SKF:s styrelse är inte intresserade av att hitta en lösning 
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SKF:s styrelse vill inte ta sitt ansvar i denna fråga och väljer att låta Anders Danielsson 
och Sixten Björklund begå grova övergrepp på elitaktiva och deras coach. När vi försöker få 
kontakt med dem för att sitta ned och lösa situationen vägrar de att ha en dialog. 

SKF har genom sitt medlemskap i RF gått med på de villkor som finns enligt RF:s 
stadgar kap. 10 paragraf  2. Det är ett bevisat faktum att SKF:s styrelse inte uppfyller de 
villkor som finns för medlemskap i RF. 

I enlighet med RF:s stadgar kap 5 paragraf  2 är det Riksidrottsstyrelsens ansvar att 
verka för att verksamhetsidén, visionen och värdegrunden efterlevs. 

  
Kort om Falu Kanotklubb 

SKF har vid flertalet tillfällen sagt att behandlingen av Monika och Isak beror på att 
de tillhör Falu Kanotklubb. På SKF:s årsmöte 2019 sade Staffan Strive till Torbjörn 
Öhrström att om Isak och Monika ska få något stöd från SKF måste de ta avstånd från Falu 
Kanotklubb. Vi vill poängtera att Isak och Monika är individer. Det är djupt oetiskt och en 
grov förseelse mot RF:s stadgar kapitel 1 om rent spel och värdegrund, att bestraffa enskilda 
aktiva för att styrelsen ogillar deras klubb. Det har funnits bråk mellan styrelsen i SKF och 
kanotslalom innan såväl Isak som Monika var födda, innan Falu Kanotklubb bildades och 
innan någon i Falu Kanotklubbs styrelse börjat inom idrotten, men däremot lika länge som 
Anders Danielsson funnits i SKF:s ledning (+35 år). Att styrelsen använder oskyldiga enskilda 
aktiva som slagträn för att straffa en klubb är djupt tragiskt för svensk idrott. Vi önskar att 
detta fall skall ses för vad det är - ett extremt maktmissbruk och diskriminering riktat specifikt 
mot två atleter som bara vill ha möjlighet att utöva den idrott de älskar. Detta måste få ett 
slut. 
  
Psykisk, fysisk och ekonomisk skada 

Förutom att Monika är fortsatt utestängd från tävlande i den idrott som hon utövar 
professionellt har denna process fått som resultat att Monika gått ned fyra kilo i vikt under 
sommaren 2018 och gick in i en depression. Både Isak och Monika har haft stora 
sömnproblem. SKF:s agerande har haft mycket negativa ekonomiska konsekvenser. 
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Bifogade filer 

Samtal 11 juli Karin Falk 

Samtal 13 juli Karin Falk 

Samtal 15 augusti Staffan Strive 

Samtal 16 augusti Staffan Strive 

Beslut disciplinkommittén 

Beslut SKF:s styrelse 

Beslut RIN 

SKF nyhetsbrev 8:e oktober 

SKF nyhetsbrev 19 februari 2019 

Email från Anders Danielsson 16 november (inga resurser till Monika) 

Nyhet kanot.com (försvarar Sixten Björklunds fysiska angrepp på coach) 

Maria Haglunds enda samtal med Monika  

Maria Haglunds svar angående förfrågan om diskussion 

Peter Reinebo (verksamhetschef  på SOK) bekräftar att Anders Danielsson ljuger 
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