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Uttagningsregler för landslag i kanotslalom och extremslalom 

tävlingssäsongen 2022 

Uttagningsreglerna anger vad som gäller för att en aktiv ska bli uttagen till landslagsaktivitet i 
kanotslalom och/eller extremslalom. 
Av uttagningsreglerna framgår även vad som gäller vid anmälningar till internationella tävlingar samt 
deltagande på internationella tävlingar där landslag inte deltar. 
 
Ett landslag är en grupp av aktiva och ledare som har till uppgift att representera Sverige och Svenska 
kanotförbundet (SKF) vid till exempel en internationell tävling. En landslagsaktivitet är uppvisning, 
läger, träning, tävling etc inom ramen för landslagsverksamheten. Med landslagsverksamhet avses 
allt som har med landslagen att göra inom SKF:s och RF:s ramar inkluderande planering, 
genomförande, uppföljning, kommunikation med mera.  

1. Förutsättningar för uttagning 

För att bli uttagen till landslagsaktivitet ska den aktive uppfylla ”Villkor för deltagande i landslag”, se 
avsnitt 5. 
 
Uttagning består av följande delar. 

1. Kvalificering 
2. Uttagningstävlingar och ranking av de aktiva 
3. Uttagning till landslagsaktivitet 

 
Aktiv som har ambition att delta i något landslag ska anmäla detta genom att fylla i ”Intresseanmälan 
att delta i landslag 2022”. Blanketten ska vara ifylld och insänd senast 28 februari 2022. I 
undantagsfall accepteras försenad inlämning. 
Anmälningsblanketten hittar du här: https://forms.office.com/r/NdwW8fF1xh  

2. Kvalificering  

Kvalificeringar gäller för den disciplin och klass i vilken den aktive tävlar. En aktiv kan delta i flera 
klasser, men måste då normalt kvalificera sig i respektive klass för att kunna bli uttagen. 

Seniorer 

För att vara kvalificerad för uttagning till seniorlandslag ska den aktive:  
- under året fylla lägst 17 år. 
För att bli uttagen i kanotslalom gäller 
- från och med 1 januari 2021 och fram till och med sista uttagningstävlingen 2022 vid minst  två 

(2) tillfällen på internationell tävling av lägst nivå 3* nått ett tävlingsresultat där den aktives 
totaltid jämfört med vinnaren i aktuell klass är lika med eller bättre än den procentsats som 
framgår av följande.  

 
SENIORER:   
 K1H - 113 % 
 K1D - 119 % 
 C1H - 117 % 
 C1D - 125 %.  
 
OBS! Klarad kvalgräns innebär inte automatisk uttagning. 

https://forms.office.com/r/NdwW8fF1xh
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Om tävlingen består av kval och semifinal/final, räknas kvalet som en tävling och semifinal/final som 
en. 
- Om den aktive avancerade till semifinal efter första kvalåket räknas den aktives resultat mot den 

som vann det första kvalåket. 
- Om den aktive också tävlar i andra kvalåket räknas det som är mest fördelaktigt för den aktive 

enligt följande: 
- Den aktives resultat från första kvalåket jämfört med vinnaren i det första kvalåket eller  
- den aktives bästa resultat jämfört med den bästa av vinnartiderna från kvalåk 1 och 

kvalåk 2.  
- Om den aktive avancerat till semifinal, och eventuellt också final, räknas den aktives bästa 

resultat (procentsats) från semifinal eller från final. 
 
De resultat som ska användas i ovanstående beräkningar är totaltid, det vill säga paddeltid inklusive 
islag. 
 
För att bli uttagen i extremslalom gäller 
- Elitkommittén tar ut laget baserat på tidigare resultat och anmält intresse. 
  
* Med internationell tävling av lägst nivå 3 avses internationell tävling med ICF-status (världsranking, 
världscup, VM) eller mästerskapsstatus enlig ECA (EM). 

U23 

För att vara kvalificerad för uttagning till U23-landslag ska den aktive:  
- under året fylla lägst 17 år och högst 23 år. 
- uppvisat en förmåga att kunna paddla obehindrat i vatten med en svårighetsgrad 3-4 eller i en 

slalombana som i delar har denna svårighetsgrad.  
- därutöver uppvisat att man behärskar start från startramp för extremslalom. 
- i stort uppnå kraven enligt kanotförbundets utvecklingstrappa för slalom när det gäller ”Träning 

och tävling”, ”Uppföljning – Färdighet – Utbildning” samt ”Kapacitetsmål” och för de delar som 
inte uppnås kunna uppvisa en plan för att uppnå kraven.  
Du hittar utvecklingstrappan här: http://www.kanot.com/Grenar/Kanotslalom/Elit/Landslag/ 

Juniorer 

För att vara kvalificerad för uttagning till juniorlandslag ska den aktive:  
- under året fylla lägst 15 år och högst 18 år. 
- uppvisat en förmåga att kunna paddla obehindrat i vatten med en svårighetsgrad 3-4 eller i en 

slalombana som i delar har denna svårighetsgrad. 
- därutöver uppvisat att man behärskar start från startramp för extremslalom. 
- och tävling”, ”Uppföljning – Färdighet – Utbildning” samt ”Kapacitetsmål”, och för de delar som 

inte uppnås kunna uppvisa en plan för att uppnå kraven.  
Du hittar utvecklingstrappan här: http://www.kanot.com/Grenar/Kanotslalom/Elit/Landslag/ 

3. Uttagningstävlingar och ranking av de aktiva 

Ranking gäller för den klass i vilken den aktive tävlar. En aktiv kan delta i flera klasser, men måste då 
normalt bli rankad i respektive klass för att kunna bli uttagen.  

Uttagningstävlingar för seniorer kanotslalom, del 1 

Ranking av senior aktiva görs utifrån resultat på följande tävlingar. 

• 23-24 april i Liptovsky Mikulas 

• 30 april – 1 maj i Krakow 
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Uttagningstävlingar för seniorer kanotslalom, del 2 

För plats 1 och 2: 

• EM i Liptovsky Mikulas 

• WC1 i Prag 

• WC3 i Tacen 

• VM i Augsburg 
3 bästa resultaten räknas, samma rankingsystem som vid uttagningstävling del 1. 
 
För plats 3: 

• 4:e rankade paddlare i respektive klass i Uttagningstävlingar del 1 

Uttagningstävlingar för seniorer extremslalom 

Uttagning görs godtyckligt av Elitkommittén baserat på intresse att delta, visade resultat respektive 
bedömning av kapacitet. 

 

Uttagningstävlingar för U23 och Juniorer i kanotslalom 

Uttagning av U23- och junior aktiva görs utifrån resultat på följande 3 tävlingar och 
Observationsläger. 

• 7 maj, Nyköping 

•  8 maj, Nyköping  

• Observationsläger Lissfors 

• 17 juni SM i Åmsele 
 

Två av tre resultat räknas in i rankingen samt lägret. 

Uttagningstävlingar för U23 och Juniorer i extremslalom 

Uttagning görs godtyckligt av Elitkommittén baserat på intresse att delta, visade resultat respektive 
bedömning av kapacitet. 

 
En aktiv rankas i den åldersgrupp som denne tillhör. Det vill säga som junior upp till och med det år 
den aktive fyller 18 år och U23 från 19 till och med 23 år. Undantag från detta kan förekomma efter 
beslut av elitkommittén.  

4. Ranking 

På respektive Uttagningstävling får de svenska deltagarna en inbördes placering bland de svenskar 
som deltar. Placering baseras på slutresultatet på tävlingen. För att kunna få rankingpoäng skall 
”Intresseanmälan att delta i landslag 2022” vara underskrivet senast 2022-02-28. Poäng delas ut per 
tävling enligt följande. 
 
 Vinst    ->    0 poäng, 
 Tvåan   ->    2 poäng 
 Trean   ->    3 poäng  
 Fyra     ->    4 poäng 
 osv. 
Om en aktiv inte deltar i en uttagningstävling får den aktive en (1) poäng mer än sista svenska 
deltagaren på den tävlingen. 
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Om två aktiva får samma sammanlagda poäng, är det den som fått bäst inbördes placering bland 
svenskarna på någon av uttagningstävlingarna som får högst ranking. Om två aktiva efter detta 
fortfarande ligger lika räknas den näst bästa inbördes placeringen på någon av uttagningstävlingarna. 
Om två aktiva efter detta fortfarande ligger lika räknas den sammanlagda poängen på alla uttagning 
tävlingarna. Om två aktiva efter detta fortfarande ligger lika avgör resultatet från senaste tävling där 
båda startat. 

5. Uttagning till landslagsaktivitet 

Den aktive tas ut till landslagaktivitet med utgångspunkt i följande. 
● Ranking av den aktiva. 
● Villkor för deltagande i landslag enligt nedan. 
● Särskilda omständigheter enligt nedan. 
● Förutsättningar för respektive aktivitet framgår av verksamhetsplanen för landslaget i 

kanotslalom/extremslalom samt kallelse till aktiviteten. 

Lagtävling kanotslalom 

I de klasser där svenskt landslag ställer upp med tre kanoter i en kanotklass (K1 eller C1) och om 
tävlingen omfattar lagtävling kommer ett lag att anmälas. De som gör bäst individuellt resultat på 
aktuell tävling deltar i laget. Om lagtävlingen går innan den individuella tävlingen, deltar de som är 
högst rankade i laget. Detta med undantag vid sjukdom och skada eller om ledaren på plats 
bestämmer annat i samråd mellan de inblandade.  

Särskilda omständigheter  

Vid sjukdom eller skada i samband med landslags aktivitet kan landslagsledningen i samråd med den 
aktive bestämma att platsen lämnas till annan aktiv. 
 
En aktiv, som på grund av sjukdom*, skada* eller annan legitim orsak** inte kvalificerat sig eller 
kunnat delta på uttagningstävling, kan tas ut till landslagsaktivitet. Frånvaro ska anmälas till och 
godkänts av elitkommittén i förväg för att vara giltig. Den aktive ska genom tävlingsresultat ha visat 
att denne har en berättigad plats i laget för att bli uttagen i landslagsaktivitet.  
 
En aktiv som visat stora framsteg under året och vid upprepade tillfällen vid tävling eller träning visat 
att han/hon har en berättigad plats i laget kan tas ut till landslagsaktivitet. 
 
Vid tillämpning av denna regel för särskilda omständigheter kan uttagningen gå utanför 
verksamhetsplanen för landslaget i kanotslalom och extremslalom. Den aktive måste uppfylla Villkor 
för deltagande i landslag. 
 
*) Vid sjukdom och skada ska sjukintyg kunna uppvisas vid begäran. 
**) Med annan legitim orsak avses till exempel trängande familjeskäl i samband med sjukdom eller 
olycksfall som kräver den aktives omedelbara närvaro. Träning och tävling på annan ort är inte en 
legitim orsak att utebli från uttagningstävling. 

6. Uttagning 

Elitkommittén tar ut aktiva till landslagsaktivitet. Elitkommittén kan på goda grunder ta ut en aktiv till 
landslagsaktiviteter på särskilda omständigheter. 
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Villkor för deltagande på landslagsaktivitet 

För att vara aktuell för deltagande i landslagsaktivitet, måste den aktive ha visat i ord och handling 
att denne efterlever SKF:s Värdegrund inklusive Uppförandekod för landslagsverksamhet. 
 
Ett giltigt avtal mellan den aktive och SKF ska finnas för att den aktive ska få delta i landslagsaktivitet. 
Om den aktive är under 18 år krävs målsmans underskrift. Avtalet ska vara undertecknat och SKF 
tillhanda senast 28 februari 2022. 
 
Avtal aktiva hittar du på kanotförbundets webbplats, här direktlänk till avtalet: 
https://www.kanot.com/globalassets/svenska-
kanotforbundet/dokument/forbundet/dokument6/policydokument/avtal-aktiva-2020--faststallt-
2020-01-17.pdf. 

Deltagande på internationella tävlingar 

Vilka tävlingar som svenskt landslag kommer att delta i framgår av verksamhetsplanen för 
kanotslalom. 

Deltagande på internationella tävlingar där landslag inte deltar 

Den aktive ska anmäla deltagande till Förbundskaptenen för kanotslalom/extremslalom vid alla typer 
av internationella tävlingar samt erhålla sanktion för att få delta på dessa tävlingar.  
 
SKF sköter anmälan till internationella tävlingar av nivå 3 eller högre, det vill säga 
världsrankingtävlingar, världscuptävlingar och mästerskapstävlingar.  
OBS: Anmälan ska vara gjord senast 30 dagar innan tävlingen. 
 
På internationella tävlingar där svenskt landslag inte deltar och där det är begränsat antal aktiva från 
varje land som får starta, har aktiv med högst ranking företräde vid anmälan. 
 
Aktiv som önskar delta i världsrankingtävlingar, där svenskt landslag inte deltar ska anmäla detta via 
formuläret nedan. Elitkommittén beslutar i ärendet.  
 
Vid världscuptävlingar där svenskt landslag inte deltar, tillåts inga svenska aktiva delta om inget 
annat kommuniceras från Elitkommittén. 
 
Vid mästerskapstävlingar (EM och VM), där ett svenskt landslag inte deltar, tillåts inga svenska aktiva 
att delta. 
 
Anmälan till övriga internationella tävling görs till: info@kanot.com  

7. Meddela om ändrade planer 

En aktiv som har blivit kallad till landslagsaktivitet eller anmält deltagande till internationell tävling 
där landslag inte deltar, ska omgående till landslagskaptenen meddela om den aktive av någon 
anledning inte kommer att delta på tävlingen/aktiviteten. 

8. Planerade aktiviteter 

Följande aktiviteter är landslagsaktiviteter för seniorer under 2022: 

• EM i Liptovsky Mikulas 

• WC1 i Prag 

• WC3 i Tacen 

mailto:info@kanot.com
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• VM i Augsburg 

• WC4 i Pau 

• WC5 i Seu de Urgell 

• NM i Dala-Floda 
 
Junior och U23: 

• VM i Ivrea 

• EM i Česke Budejovice 

• NM i Dala-Floda 


