Information om Marathonlandslaget 2016
Förändringar i ledarteamet
Danny Hallmén fortsätter som ansvarig förbundskapten, medan Björn Granstedt har valt att
inte fortsätta som assisterande förbundskapten. Nytt för året blir att rollen som
”assisterande förbundskapten” blir flytande och kan bestå av olika personer. Under
säsongen och tas ledarhjälp in utifrån behov till olika aktiviter.

Fortgång av vision och målsättning
Vi fortsätter bygga vidare och stärka föregående års vision och målsättning.
Vision
Att marathonlandslaget återigen blir landslaget där man tränar lite hårdare och har lite
roligare tillsammans, mot höga mål.
Målsättning
Att långsiktigt bygga upp populariteten för marathon och samtidigt bygga upp ett starkt och
konkurrenskraftigt lag med god sammanhållning. 2017 på VM i Sydafrika ställer vi upp med
fullt lag på både dam- och herrsidan, som alla har kapacitet för topp 10-placering och ett lag
som tar hem minst en VM-medalj. I framtiden ökar samarbetet med båda grenarna Sprint
och Surfski som är nära relaterade till kanotmarathon.
Mål 2016
Att bygga vidare på "nystarten" som marathon fått och fortsätta bygga ett starkt och
internationellt konkurrenskraftigt lag. Under mästerskapen och världscupen slåss den
svenska truppen om topp 10-placeringar och medaljer. I världsrankingen tar fler svenska
kanotistister högre placeringar.
Processmål 2016
- Som ledning ska vi tillse rättvisa och adekvata uttagningstävlingar
- Som ledning ska vi vara informativa och försöka skapa trygghet gentemot våra aktiva
- Som ledning ska vi arrangera bra, förberedande träningsläger inför de större mästerskapen
- Som ledning ska vi arrangera ett träningsläger före tävlingssäsongen, med målsättning att
skapa gemenskap, gruppdynamik och inspiration för 2016 års trupp.
- Som ledning ska vi arbeta för att inspirera svensk kanot att börja och fortsätta med
marathon
- Som aktiva, öka förståelsen för de fysiska kraven för maraton och utifrån det förädla sin
träning.

Landslagskläder
Mer information om vad som gäller kring landslagskläder vid landslagsuppdrag finnes i
marathonlandslagets klädpolicy.

Uttagningsprinciper
Uttagningar till landslagsuppdrag och aktiviteter baseras främst utifrån resultat från
uttagningsgrundande tävlingar och i andra hand övriga tillämpningsbara tävlingar. Truppens
storlek kan variera till olika tävlingar och aktiviteter beroende på tävlingens/aktivitetens
status, syfte och kostnad.
Resultat till uttagning kan ske utifrån följande tävlingar: VM, EM, Världscup, World Seriestävling, Uttagningstävling, NM, SM, andra marathonlopp, 5000-meterslopp på nationella
regattor, surfskilopp och bedöms utifrån resultat samt uppskattad konkurrens. En subjektiv
bedömning av de aktivas prestationsmöjlighet kan förekomma.
Både resultat och deltagande vägs in i uttagningar. Dvs det är även fördelaktigt att vara med
på många uttagningstävlingar. De olika momenten vägs olika till uttagning, beroende på
landslagsuppragets syfte och status.
Till större mästerskap utgår uttagningar utifrån den/de aktivas uppskattade potentiella
möjlighet att nå en topp 15-placering.
Uttagning till en tävling kan ske löpande och kompletteras, men det finns alltid en utsatt tid
för "sista uttagning".
Resultat från 2015 års säsong värderas även till uttagning för 2016 års aktiviteter. Likaså
värderas 2016 års samtliga resultat in för 2017 års aktiviteter.

Uttagning till landslagsuppdrag
Uttagning till landslagsuppdrag meddelas genom "Landslag kallas till..." under fliken Press
på kanotförbundets hemsida www.kanot.com . Kommunikationskanal som används därefter
är facebook i möjligaste mån.
Aktiva får vid uttagning en tid på sig att tacka ja eller nej till uppdraget. Om en aktiv tackat ja
till ett uppdrag, kommer egenavgift och eventuella extraavgifter faktureras om den aktiva i
efterhand hoppar av uppdraget. Detta gäller inte vid sjukdom.

Landslagsuppdrag och uttagningstävlingar
Datum

Tävling

Status

Aktiva

v.1 eller 2

Skidläger - Orsa

8-10/4

L

18-22

Världscup - Sydafrika

L+U

2-4

Oktober 2015

14-17/4

Amsterdam Waterland Marathon

L+U

5

Under januari

14/5

Norrviken Runt

U

J

29/5

Götakanalloppet

U

J

11-12/6

Nordiska Mästerskapen

L+U

Stor trupp

J

Efter Göta Kanal

20-23/6

EM-läger - Borensberg

L

7-10

J

Efter Göta Kanal

30/6 - 4/7

EM - Spanien

L+U

7-10

J

Efter Göta Kanal

29/7 - 1/8

Världscup - Portugal

L+U

5-7

J

Efter Göta kanal

7/8

SM - Karlskrona

11 - 13/8

Dalslands Kanotmarathon

29/8 - 2/9
14-19/9

U

Junior Sista uttagning
J

okt-15

J

L+U

6-8

Efter EM

VM-läger - Borensberg

L

8-12

J

Efter Dalsland

VM - Tyskland

L

8-12

J

Efter Dalsland

L= Landslagsuppdrag, U= Uttagningstävling, J= landslagsuppdrag/Uttagning med juniorer
Norrviken och Göta kanal blir likt förra året uttagningstävlingar på hemmaplan inför
sommarens landslagsuppdrag. Därutöver finns närliggande NM (Norge) under försommaren
och sista chansen för VM blir även det likt förra året SM och Dalsland (senior) som gäller.

Juniorer
Juniorkanotister kan bli uttagna till NM, EM, Världscup och VM. På övriga tävlingar tas
enbart seniorer ut. Samma uttagningstävlingar gäller för juniorer, som seniorer (förutom
Dalsland Kanotmaraton som bara är uttagningsgrundande för seniorer).

Världsrankingen
I år är en av målsättningarna att fler kanotister tar kliv i världsrankingen. Poäng tas genom
prestation i både VM, Världscup och World Classic Series. Därför väljer vi att förutom att
tävla vid världscupen och VM, även tävla i Amsterdam och Dalsland på två av årets World

Classic Series-tävlingar. Vi uppmuntrar aktiva att på egen hand köra andra tävlingar i serien
eller andra konkurrenskraftiga tävlingar, utöver landslagsprogrammet.

Team Sweden - Dalsland Kanotmaraton
I Bengtsfors arrangeras Sveriges största kanottävling Dalslands Kanotmaraton och Sverige
har förmånen att det är en av tävlingarna i World Classic Series, varför vi givetvis vill att våra
bästa svenska kanotister är med och tävlar. Till i år kommer vi därför satsa lite extra (jämfört
med tidigare år) på denna tävling.

Kombination av grenar
Vi uppmuntrar aktiva att kombinera sin marathonsatsning med andra grenar i möjlig mån!
Surfski och Sprint är framför allt de två grenar som vi uppmuntrar för kombinerat tävlande.
Tävlande i annan gren ska inte försämra en aktivs chanser till uttagning. Marathonlopp går
dock alltid först i en uttagning. EM och VM ses som extra prioriterade tävlingar och för
deltagande där förväntas extra hög prioritet från de aktiva.

Krockar i kombinering av grenar som påverkar 2016
Det är tyvärr oundvikligt att olika grenprogram krockar och så kommer det även göra under
2016. Under 2016 finns ett antal krockar framför allt mellan sprint- och
maratonlandslagsaktiviteter. Dessa är och på verkar på följande sätt:
Uttagningstävlingar maraton och världscupen i sprint
Kanotister som är uttagna till Världscup 1 och 2 i sprint, kommer inte kunna delta på
uttagningstävlingarna Norrviken och Göta kanal. Sådana kanotister får förlita sig på
föregående års resultat för uttagning till EM. För uttagning för senare landslagsuppdrag
förväntas deltagande vid senare uttagningstävlingar
NM i maraton och EM i sprint
Kanotister uttagna till EM i sprint förväntas inte tävla vid NM i maraton.
EM i sprint och EM i maraton
Dessa två uppdrag ligger två parallella helger, maratonlaget ser dock ingen inverkan på detta
och uttagna till EM i sprint, kan vara aktuella för EM i maraton.
Världscupen i maraton, U23-VM i sprint , SM i maraton och DKM.
WC i maraton ligger helgen innan U23-VM i sprint, som i sin tur ligger samma helg som SM i
maraton, helgen efter ligger DKM. Detta innebär att uttagna till U23-VM inte tävlar i
världscupen (U23-VM rankas såklart högre), U23-VM deltagare missar av naturliga skäl SM i
maraton. Deltagande i U23-VM påverkar dock inte deltagande i DKM, vilket alltså är öppet
att köra.
Deltagare som exempelvis är uttagna till Världscupen i sprint, sprint-EM och U23-VM och
fortfarande vill ha chansen att bli uttagna till VM i maraton, får förlita sig på resultat på EM i
maraton, eller Dalsland Kanotmaraton.

Egenavgifter
Utifrån styrelsebeslut kommer uttagna till landslagsuppdrag delas upp i A, B och Ckandidater, med skiljda egenavgifter. Egenavgifter förmedlas innan tävlingarna genom SKF's
Team Manager.

Slutligen
Hoppas jag på en grym marathonsäsong med både gamla och nya aktiva! Se till att få en, inte
bara bra utan grym grund nu under vinter och vårsäsongen. Fundera på vad Du behöver göra
för att optimera din kapacitet ute på tävlingsbanan och vad du behöver göra för att gynna
landslaget och dina landslagskamrater.
Kom ihåg att alla har en chans att bli uttagna!
/Danny

