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Uttagningskriterier och uttagningstävlingar för landslagen 

inom slätvatten 2023 
 
I detta dokument presenteras uttagningskriterier och uttagningstävlingar för landslagen inom 
slätvatten i följande ordning; Maratonlandslaget, Ungdomslandslaget, Juniorlandslaget samt 
Seniorlandslaget Sprint och Para. Med tanke på pågående pandemi kan förutsättningarna förändras 
snabbt både vad gäller nationella och internationella tävlingar vilket kan medföra att nedanstående 
dokument får justeras. Inledningsvis presenteras SKF:s och krisgruppens riktlinjer gällande 
landslagsverksamhet och vaccination. Denna inriktning gäller tills nya riktlinjer ges.  
 

SKF:s och krisgruppens riktlinjer gällande vaccination och landslagsverksamhet 

Krisgruppen har full respekt för hur aktiva och ledare väljer att göra i vaccinationsfrågan. Däremot är 
det viktigt att förstå att möjligheter till deltagande i SKF:s landslagsverksamhet begränsas avsevärt 
om man ej är vaccinerad.  
Krisgruppen förespråkar starkt att alla, både aktiva kanotister och ledare, vaccinerar sig. Vaccination 
är den bästa åtgärden för att bromsa pandemin och skydda enskilda individer mot svår sjukdom och 
död. 
För anställda ledare/tränare med landslagsuppdrag ser krisgruppen inget alternativ, de behöver vara 
vaccinerade för att kunna genomföra sitt uppdrag.  
  
Landslagsledningens ansvar 
Att föra en dialog med aktiva inom landslaget som inte är vaccinerade.  
Informera om vilka möjliga och faktiska konsekvenser det ger för deltagande i 
landslagsverksamheten.  
Hjälpa till med läkarkontakt eller liknande för att få svar på frågor/oro kring vaccin. 

 
SKF rekommenderar att alla vaccinerar sig för att: 

- Vaccination är den bästa åtgärden för att bromsa pandemin och skydda enskilda 

individer, både sig själv och andra, mot svår sjukdom och död. 

- Vaccination underlättar verksamheten väsentligt. Både när det gäller att resa till, verka 

på plats i, olika länder.  

- I dagsläget är vaccin ett krav för inresa i vissa länder. Med stor sannolikhet kvarstår 

dessa restriktioner säsongen ut.  

För icke vaccinerade innebär detta att: 
- Möjligheterna att delta i internationella aktiviteter begränsas eller omöjliggörs utifrån 

rådande restriktioner i olika länder. Aktiv kan därmed inte förvänta sig att bli uttagen 

till landslagsuppdrag trots att hen uppfyller kravet för att bli uttagen. 

- Möjligheter att ingå en besättningssatsning minskar. 

- Merkostnader som uppstår p.g.a. att deltagare valt att ej vaccinera sig bekostas av den 

enskilde. 
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Maratonlandslaget 
 
Maratonlandslaget kommer att representera Sverige vid en rad olika tävlingar och mästerskap under 
året, se landslagsuppdrag nedan. Både juniorer, U23 och seniorer är aktuella vid olika tillfällen. 
Nedan presenteras uttagningstävlingar, uttagningskriterier och landslagsuppdrag. 

 

Uttagningsgrundande tävlingar 
Nedan uttagningsgrundande tävlingar för landslagsuppdrag 2023. 
 
Datum Tävling   Uttagning till 
30/4-1/5 Öppna NM, Malmö *  EM & VM 
6-7/5 Vårregattan, Jönköping (K1 5000m) EM & VM 
13/5 Black river, Örebro (short track + maraton) EM & VM 
3-4/6  Hofors (K1 5000m)  EM & VM 
11-16/7  SM Nyköping (K1 5000m)  VM 
19-20/8  Maraton SM, Södertälje  Ev. VM komplettering 
 
Utöver resultat 2023 kan även resultat från 2022 att vägas in i bedömningen. 
 
* NM distanserna är K1 short track och maraton samt K2 maraton. Till NM kommer besättningar 
sättas samman både på junior & seniornivå utifrån Röda tråden grupperna samt förra årets 
seniorlandslag. Dessa presenteras 16:e (sen) resp 17:e (jun) april. 
 

Landslagsuppdrag 
Nedan beskrivs landslagsuppdrag 2023 och dess syften och preliminär truppstorlek. Uttagningar kan 
ske löpande, men varje uppdrag har ett sista uttagningsdatum. Uttagningar presenteras på Svenska 
Kanotförbundets hemsida. 
 

Datum Tävling Uttagningsgrundande Truppstorlek 
 

Uttagningsdatum & 
kommentar 

13-16/7 EM, Kroatien NM, Vårregattan, 
Black river, Hofors 

4-8st  
Laget tas ut 7/6 

31/8-3/9 VM, Danmark NM, Vårregattan, 
Black river, Hofors, 
SM sprint, SM 
maraton, EM 

8-12st  
Laget tas ut 20/7 
Komplettering kan ske 20/8 

   

Läger 
18-21/5 Röda tråden junior Lidköping 

2-6/8 VM-läger preliminärt på VM-banan i Danmark 
 

Utöver lägren kommer samträning/samlingar för besättningsträning ske på Elitcentrat i Jönköping alt 

på annan ort. 

 
Uttagningskriterier  
Uttagningar till landslagsuppdrag baseras i första hand på resultat från uttagningsgrundande 
tävlingar, landslagsuppdrag eller utlysta tävlingsmoment vid landslagssamlingar och i andra hand på 
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resultat från övriga tillämpningsbara tävlingar. Resultatet värderas uti från placering, snitthastighet, 
konkurrens, tidsavstånd jämfört med andra tävlande och internationell standard. Den andra delen 
som värderas är den aktives beteenden och aktioner. 

 

Beteenden/aktioner  

Kanotmaraton är en komplex idrott som kräver en god förmåga i en rad taktiska och tekniska 
moment. Beteenden/aktioner som bedöms är framförallt de som görs på tävlingsbanan och i andra 
hand agerande på landslagsläger. Det innefattar tekniska moment så som t.ex. våghängning, lyft, 
besättningskompetens eller hantering av yttre faktorer så som bana, vind, vågor eller ström. Det 
innefattar även taktiska moment så som t.ex. tävlingsstrategi, positionering, stresshantering, 
beslutsfattande och agerande. Slutligen innefattar det även sociala färdigheter så som att vara en 
god lagkamrat och lagspelare. 
 
Utöver detta tas följande i beaktning: 
- Internationella resultat väger tyngre än nationella  
- Prestationen i besättning och hög besättningskompetens värderas högt vid besättningsuttagning. 
 

Förhandsnominiering 

Melina Andersson är förhandsnominerad till VM på K1 short track och maraton samt K2 maraton. 
Johanna Johansson är förhandsnominerad till VM på K2 maraton. Detta förutsatt att förberedelserna 
inför mästerskapet gått enligt plan.  
 

Riktlinjer junior 
Junioraktiva som aldrig tävlat internationellt i maraton och aspirerar på en VM-plats förväntas köra 
EM. Detta då lopperfarenhet är bland det viktigaste för prestation i maraton. Blir man nominerad till 
Maraton VM är man ej aktuell till Olympic hopes laget (gäller enbart födda 2006). 

 

Övriga riktlinjer 
Landslagsdeltagande 

- Det är en självklarhet att man kör det man blir uttagen till i landslaget.  
Tackar man nej utan giltig anledning kan man ej räkna med att få fortsatt förtroende i 
landslaget den säsongen. 

- Det är en självklarhet att delta på planerade läger/samlingar kopplat till det 
landslagsuppdrag man blir uttagen till. Om man väljer att inte delta utan giltig anledning 
tappar man sin landslagsplats och kan inte räkna med fortsatt förtroende i landslaget den 
säsongen.  

 
Sjukdom och skada  

- Vid sjukdom eller skada ska den aktive kontakta förbundskaptenen omgående. Det är viktigt 
att avstå från att tävla för att inte riskera sin egen och i vissa fall andras hälsa.  

- Målet är att ta ut det bästa laget - så även om en aktiv missar en uttagningstävling p g a 
skada eller sjukdom finns fortfarande en möjlighet att bli uttagen om kaptenen bedömer att 
den aktive håller den nivå som är önskvärd. 

 
Komplettering av SKF:s riktlinjer kring vaccination mot Covid & landslagsverksamhet 

- Krävs vaccinering i det land landslagsuppdraget alternativt förberedelser för uppdraget sker 
behöver den aktiva vara vaccinerad för att kunna ingå i en besättning alternativt 
besättningssatsning.  
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Aspirerar du på maratonlaget  
Är du senior och aspirerar till maratonlandslaget ska du fylla i en länk som kommer läggas ut på 

hemsidan under maraton/landslag. Juniorer som aspirerar 

fyller i denna länk – det är samma länk som är gemensam för sprint och maraton 

https://forms.office.com/r/QLsiWD1myc 

Egenavgifter 
Internationell tävling: 2000kr + anslutningsresa till avreseplatsen 
Landslagsläger:  500kr + anslutningsresa till lägerorten 

 
/Förbundskapten, Magnus Ljungberg 

 

 

 
 

Ungdomslandslaget 
 
Ungdomslandslagets uppdrag under 2023 är att representera Sverige på UNM i Danmark den 12-
13/8. Inför NM genomförs ett förberedande NM-läger med testlopp i besättning i Katrineholm den 
23-27/7. Nedan presenteras observationstävlingar samt uttagningskriterier till mästerskapet samt 
information om besättningsfokus och läger. 

 

Observationstävlingar 
6-7/5 Vårregattan, Jönköping  
3-4/6  Hofors  
11-16/7  SM, Nyköping  

 
Uttagningskriterier 
Kanotister som aspirerar på en plats i laget förväntas delta på samtliga lopp, både K1, K2 och K4 
under alla observationstävlingar. Med reservation för sjukdom och skada. Aktiva som har upprepade 
topp 10-placeringar i K1 kommer att vara aktuella för uttagning. Resultat på Sprint-SM väger tyngre 
än Vårregattan och Tolvenregattan. Står det mellan två kanotister, premieras en uppåtgående 
formkurva. Max 8 kanotister per kön tas ut till laget och uttagningen baseras på resultat. 
Besättningsloppen under observationstävlingarna kommer att vara ett underlag för både kaptenerna 
och för de aktiva att kunna bedöma besättningskompetens (se mer längre ner) inför NM-lägret där 
de aktiva förväntas kunna prestera i alla konstellationer både i K2 och K4. 

Uttagningen 
Uttagning sker i anslutning till Sprint-SM i Nyköping. Laget presenteras på kanot.com och på 
anslagstavlan på tävlingsplatsen. Aktiva som placerat sig topp 10 någon/några gånger men som inte 
blir uttagen kommer kontaktas av kaptenerna innan laget presenteras. Laget samlas för en kortare 
informationsträff samma dag, även föräldrar kan delta och det finns möjlighet att ställa frågor om 
lägret och NM. 

Alla som blir uttagna till laget är garanterade fyra lopp på NM: K2 2500 meter och K4 200, 500 och 
1000 meter. Två damer och två herrar kommer också att tävla i K2 500 meter Mix. De som presterat 
bäst i K1 under säsongen kommer även att tävla i K1 200, 500 och/eller 2500 meter plus stafett.  

https://forms.office.com/r/QLsiWD1myc
http://kanot.com/
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Stöd i uttagningsprocessen  
Vid uttagning till laget eftersträvas en jämn och hög nivå inom laget. Aktiva som placerar sig topp 10 i 
K1 på observationstävlingarna kommer kunna vara aktuella för uttagning. 

 
Vid besättningsuttagning till NM kommer besättningslopp under observationstävlingarna att vägas 
samman med testloppsresultat under lägret. Vi påminner om att besättningskompetens är av största 
vikt för att laget ska kunna prestera bästa möjliga på NM. Kaptenerna bedömer i samråd med de 
aktiva besättningserfarenhet, möjlighet att nå sin fulla kapacitet i besättning, flexibilitet i besättning 
och individens förmåga att samarbeta för att få kanoten att gå snabbast möjligt. 
 

NM-läger 
Till NM-lägret kan 1-2 aktiva tas ut som reserver. Reserverna har en viktig roll i laget och har som 
uppgift att hoppa in besättningarna vid skada/sjukdom. Reserverna har möjlighet att, i samråd med 
kaptenerna, åka med på NM dock är de inte garanterade att få tävla.  

Besättningar för NM sätts ihop dag 3 på NM-lägret. I linje med Svenska kanotförbundets strävan att 
främja besättningspaddling både på träning och tävling i alla åldrar kommer kaptenerna att göra en 
sambedömning av den aktives besättningskompetens där följande delar vägs samman: 

• Besättningserfarenhet 
• Möjlighet att nå sin fulla kapacitet i besättning 
• Flexibilitet i besättning 
• Förmåga att samarbeta för att få kanoten att gå snabbast möjligt  

 

Sjukdom och skada  
• Vid sjukdom eller skada ska den aktive kontakta förbundskaptenerna omgående. Det är 

viktigt att avstå från att tävla för att inte riskera sin egen och i vissa fall andras hälsa.  
• Målet är att ta ut det bästa laget - så även om en aktiv missar en uttagningstävling p g a 

skada eller sjukdom finns fortfarande en möjlighet att bli uttagen om kaptenerna bedömer 
att den aktive håller den nivå som är önskvärd. 

 

Egenavgifter 
NM-läger Resa till och från lägerorten 
NM  2 300 kr + anslutningsresa till avreseort i Sverige 

 
/ Lovisa Sandström och Kalle Andrée Förbundskaptener 

 
 

 

Juniorlandslaget 
Juniorlandslagets uppdrag under 2023 är att representera Sverige på JVM i Italien 6-9/7, JNM i 
Danmark 12-13/8 samt Olympic hopes 15-17/9. Nedan presenteras uttagningstävlingar, 
uttagningskriterier samt förberedande läger.  

Uttagningstävlingar  Kommentar / uttagningsdatum  
22-23/4 Bagsvaerd, Köpenhamn Välj minst 2 valfria K1 distanser, besättning utöver 

matchade besättningar 

6-7/5 Vårregattan, Jönköping  
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3-4/6 Hofors JVM-laget tas ut 

11-16/7 Nyköping SM JNM-laget tas ut 

  Olympic hopes laget tas ut 15/7 - gäller enbart aktiva 

födda 2006. Det går ej att kombinera OH med maraton 

VM 

Testlopp/besättningslopp 

Bagsvaerd Vi matchar besättningar som presenteras 17/4. De som inte sitter i någon besättning

 men som aspirerar på laget anmäler egna besättningskonstellationer.  

Vårregattan Inga testlopp   

Hofors  2st testlopp, distans och besättningar kommer senare  

 

Observationstävlingar inför säsongen 2024 
Samtliga uttagningstävlingar ovan samt 
9-10/9 Höstregattan 

 

Läger 
14-18/6 JVM-läger i Jönköping 
27-30/7 JNM-läger i Katrineholm 

 
Uttagningskriterier 
Förutsättningar för att vara aktuell 

- Att den aktive deltar på samtliga uttagningstävlingar ovan och vi uppmanar till att köra 
samtliga distanser i K1 på de nationella tävlingarna. Det gynnar den aktives 
prestationsutveckling, konkurrensen nationellt och därmed svensk kanots utveckling. Om det 
står och väger mellan två individer kommer vi att välja den som är offensiv och har kört flera 
distanser. 

- Att den aktives prestationsnivå ligger i paritet med landslagstrappans rekommendationer för 
juniorer förutsatt goda förhållanden.   

 

Uttagningen 
- Uttagningen baseras både på objektiva fakta (resultat) och subjektiv bedömning. I den 

subjektiva bedömningen avses besättningsmässiga, tekniska, taktiska, mentala och sociala 
färdigheter som är viktiga delar för att skapa ett starkt landslag.  

- Presterade resultat (K1/besättning) är det som väger tyngst i uttagningen förutsatt att den 
aktive håller rätt prestationsnivå.  

- För att skapa ett starkt landslag både i K1 & besättning är en hög och jämn prestationsnivå 
mellan de aktiva i laget önskvärt. Kvalité premieras framför kvantitet i laguttagningen. 

- Positiv formkurva under säsongens gång är meriterande.  
 

Truppstorlek 

- Antalet aktiva som tas ut bestäms utifrån prestationsnivå och fastställd budget – maximalt 
8st till VM och 18st till NM. 

- Hur tävlingsprogrammet ser ut på JVM och JNM har också betydelse för truppstorleken 
utifrån vilka distanser, discipliner som går att kombinera eller ej.  

 
Sjukdom och skada  

- Vid sjukdom eller skada ska den aktive kontakta teamet omgående. Det är viktigt att avstå 
från att tävla för att inte riskera sin egen och i vissa fall även andras.  
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- Målet är att ta ut det bästa laget - så även om en aktiv missar en uttagningstävling p.g.a. 
skada eller sjukdom finns fortfarande en möjlighet att bli uttagen om teamet bedömer att 
den aktive håller den nivå som är önskvärd. 

 
Övrigt 
Tackar man nej till en distans tackar man nej till hela uttagningen. 

I samband med uttagningarna/tävlingarna kommer det med all sannolikhet uppstå olika situationer 
som varken den aktive eller landslagsteamet kunnat förutspå. Det centrala här är att den aktiva har 
en dialog med teamet så de är informerade om läget. 
 

Landslagstrappans prestationsinriktning för juniorer 

 

Sträcka Herr Dam 

5000m < 23:00 < 26:00 

1000m < 3:50 < 4:20 

500m < 1:50 < 2:05 

200m < 39 < 45 

 

 

Aspirerar du på juniorlandslaget 
Aspirerar du på juniorlandslaget och inte har fyllt i inför på röda tråden ska du fylla i ett formulär. 

Klicka på denna länk: https://forms.office.com/r/QLsiWD1myc 

 

Egenavgifter 
NM-läger Resa till och från lägerorten 
NM 2300kr + anslutningsresa till avreseplats i Sverige 
JVM-läger  Resa till och från lägerorten 
JVM 5000kr + anslutningsresa till avreseplats i Sverige/Kastrup 

 

/Ebba, Conny & Anders-Juniorlandslagsteamet  

 

 

 

Seniorlandslaget sprint & para 

 
Seniorlandslaget kommer att representera Sverige vid en rad olika tävlingar och 
mästerskap under året. Nedan presenteras uttagningskriterier, uttagningstävlingar, 
landslagsuppdrag, landslagsläger och övriga kriterier. 

https://forms.office.com/r/QLsiWD1myc
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Prioriteringsordning 

Om en aktiv är aktuell för flera landslagsuppdrag (Sen, U23, U21) gäller följande prioriteringsordning; 1. 
Senior uppdrag (WC, EM, VM, OS), 2. U23 uppdrag (U23 VM), 3. U21 uppdrag (U21 NM).  
 
Uttagningskriterier 
För att bli uttagen ska den aktive köra de uttagningsgrundande tävlingarna samt tilldelade testlopp. 
Presterade resultat, både i besättning och K1, väger tyngst i uttagningsprocessen. I övrigt sätts det 
även ett stort värde på tekniska, taktiska, mentala och sociala färdigheter. För Para aktiva är det 
viktigt att köra så mycket lopp det går för att skaffa sig tävlingserfarenhet och att köra i tävlingsfart.  
 
Utöver detta tas följande i beaktning: 
- Att prestationsnivån ligger i linje med landslagstrappans rekommendationer för U21-, U23- och 
seniornivå samt para under stilla förhållanden (se nedan). 
- Internationella resultat väger tyngre än nationella  
- Prestationen i besättning och hög besättningskompetens värderas högt vid besättningsuttagning. 
- Observationer från träningsperioden 1/10-15/4 
- Tilldelade fokusuppdrag (gäller Sen Team A & U23 Team A) 
 

Landslagstrappans prestationsinriktning för U21, U23, para & senior 

 U21 U23 Sen 

Sträcka Herr Dam Herr Dam Herr Dam 
5000m < 22:30 < 25:00 < 22:00 < 24:00 < 21:00 < 23:00 

1000m < 3:45 < 4:15 < 3:40 < 4:05 < 3:30 < 3:55 

500m < 1:45 < 2:02 < 1:42 < 1:58 < 1:40 < 1:52 

200m < 38 < 44 < 36,5 < 42,5 < 35,5 < 40,5 

KL1 200m     < 55 < 65 

KL2 200m     < 51 < 61 

KL3 200m     < 47 < 55 

 

Uttagningstävlingar 2023  
N

r 

Datum Tävling Tävling 

1 21-23/4 Copenhagen Spring Regatta, Bagsvaerd 

 

22-23/4 Växjö – gäller enbart Para  

2 6-7/5 Vårregattan, Jönköping 6-7/5 Vårregattan, Jönköping. Bra att köra lopp. 

3 3-4/6 Hofors 3-4/6 Hofors. Bra att köra lopp. 

4 11-15/7 SM Nyköping 11-15/7 SM Nyköping. Para laget till VM tas ut 16/7 

 efter SM i Nyköping. 
5 9-10/9 Höstregattan, Jönköping 9-10/9 Höstregattan, Jönköping 

Tillägg: Detaljerat tävlingsupplägg för Bagsvaerd kommer när programmet är klart. 

 
Testlopp i besättning 
Bagsvaerd  Besättningar för Sen/U23/U21 tas ut den 16 april (gäller SKF:s
  träningssystem Team A & B senior/U23 & U21 Elit)  
Hofors  Besättningar för U23/U21 tas ut 22:a maj. 
1:a veckan juni  Kan testlopp inom VM-truppen bli aktuellt.  
Höstregattan Besättningar tas ut den 8:e sep.  

 

Landslagsuppdrag 

Nedan beskrivs landslagsuppdragen, vad som är uttagningsgrundade och preliminär trupp storlek. 
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Datum Tävling Uttagningsgrundande Truppstorlek 
 

Uttagningsdatum & 
kommentar 

11-14/5 WC 1, Szeged,  
Ungern 

Fokusuppdrag 
Observation 1/10-
15/4, Utt. tävling nr 1 
För Para Växjö 22-
23/4 

14-16 aktiva Sprint + para 
Tas ut 24/4 

26-28/5  WC 2, Poznan 
Polen 

Fokusuppdrag 
Observation 1/10-
15/4, Utt. tävling nr 1 
WC 1 

12-16 aktiva Sprint 
Tas ut 15/5 

21-24/6 EG, (EM) 
Krakow,  
Polen 

Som ovan + WC 1 & 2 7 aktiva 
 

Sprint  
Tas ut 1/6 
2 herr, 5 dam platser är kvalade 

6-9/7  U23 VM, 
Auronzo, 
Italien 

Utt. tävling nr 1, 2 
och 3 
Observation 1/10-2/6 
WC 1 och 2 

6-10 aktiva Sprint  
Tas ut 6/6 
Går att kombinera med VM – 
deltagande avgörs från fall till fall. 

12-13/8  U21 NM,  
Danmark 

Utt. tävling nr 1, 2, 3 
& 4 + observation 18-
21/5 

16 aktiva (8+8) Sprint 
Tas ut 17/7 
Går ej att kombinera med VM 

23-27/8 VM, Duisburg,  
Tyskland 

WC 2 & 1 
Utt. tävling nr 1 
Observation 1/10-
15/4, Fokusuppdrag  
För Para  
utt. tävling nr 1-4 + 
WC 1 

12-16 aktiva Sprint + para  
Sprint Tas ut 1/6 
Para Tas ut 16/7 
 

30/8- 
1/9 

För OS/WC 3, 
Paris, Frankrike 

WC 2 & 1 
Utt. tävling nr 1 
Observation 1/10-
15/4, Fokusuppdrag 
OS distanserna 

6-14 aktiva Sprint + para OS aktuella 
Tas ut 1/7 
Uttagningen sker i dialog med SOK.  

 

Uttagning till träningssystemet 2023-2024 

Uttagning till kommande säsongs träningsgrupper samt fokusuppdrag baseras främst på 2023 års 
tävlingsresultat. Tyngst väger internationella resultat samt resultat på de nationella 
uttagningstävlingarna (nr 1-5). Inställning och ambition, träningsinsatts, testresultat samt möjlighet 
att delta på läger och samlingar vägs också in i beslutet. Uttagning sker 25/9.  
   

Uttagningsprocessen  
Förbundskaptenen är ytterst ansvarig för uttagningsprocessen samt att kommunicera fattade beslut. 
I processen fram till en uttagning sker en dialog inom landslagsledningen. Landslagsledningen består 
2023 av: Peken Rönnestrand, David Larsen, Peter Orban, Susanne Gunnarsson och Åsa Eklund. 

 
Landslagsläger 

1/5-4/5 WC-förberedelse  
5/6-22/8 VM prepareringsperiod 
14-18/6 U23 VM läger Jönköping 
22-25/7 U21 NM läger Jönköping  
30/7-4/8 VM läger Jönköping 
Förutom ovan kommer besättningsläger och samlingar i mindre konstellationer genomföras under 
våren och sommaren. 
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Övriga riktlinjer 
Landslagsdeltagande 

- Det är en självklarhet att man kör det man blir uttagen till i landslaget.  

Tackar man nej utan giltig anledning kan man ej räkna med att få fortsatt förtroende i 
landslaget den säsongen. 

- Det är en självklarhet att delta på planerade läger/samlingar kopplat till det 

landslagsuppdrag man blir uttagen till. Om man väljer att inte delta utan giltig anledning 

tappar man sin landslagsplats och kan inte räkna med fortsatt förtroende i landslaget den 

säsongen.  

 
Sjukdom och skada  

- Vid sjukdom eller skada ska den aktive kontakta förbundskaptenen omgående. Det är viktigt 

att avstå från att tävla för att inte riskera sin egen och i vissa fall andras hälsa.  

- Målet är att ta ut det bästa laget - så även om en aktiv missar en uttagningstävling p g a 

skada eller sjukdom finns fortfarande en möjlighet att bli uttagen om kaptenen bedömer att 

den aktive håller den nivå som är önskvärd. 

 
Komplettering av SKF:s riktlinjer kring vaccination mot Covid & landslagsverksamhet 

- Krävs vaccinering i det land landslagsuppdraget alternativt förberedelser för uppdraget sker 

behöver den aktiva vara vaccinerad för att kunna ingå i en besättning alternativt 

besättningssatsning.  

 

Egenavgifter 
Internationell tävling: 2000 kr + anslutningsresan till flygplatsen/avreseorten.  
Landslagsläger/samling: Anslutningsresan till/från lägerorten. 
U21 NM:  2300kr + anslutningsresan till avreseorten i Sverige. 
 

OBS! 
Förändringar i uttagningskriterierna kan förekomma om yttre omständigheter ändras såsom 
anmälningstider till WC, inställda tävlingar, situationen med Covid-19 mm. 
 

/ Peken Rönnestrand 

Förbundskapten sprint & para 

 
 


