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Uttagningskriterier och uttagningstävlingar för landslagen
inom slätvatten 2021
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.

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.

Uttagningstävlingar
1-2/5:
9/5:
6/6:
4/7:
5-10/7:
27-30/8:
5/9:
10-11/9:

Norrviken Runt (Short track och maraton)
Regatta, Jönköping (5000m)
Regatta, Nyköping (5000m)
SM, Halmstad (Short track)
Sprint-SM, Örkelljunga (5000m)
Öppet maraton NM, Växjö, Sverige (Short track och maraton) OBS! Preliminärt datum,
diskussion pågår med övriga nordiska länder när detta dokument skrevs.
Regatta, Jönköping (5000m)
SM, Södertälje (Maraton)

Utöver dessa tävlingar kan uttagningsgrundande träningstävlingar användas vid helgläger och VMläger. Resultat under 2021 tas med i beaktning för uttagningar under 2022. För World Games 2022
sker uttagning utifrån ett internationellt rankingsystem baserat på resultat på VM 2021.

Uttagningskriterier
Uttagningar till landslagsuppdrag och aktiviteter baseras främst utifrån resultat från
uttagningsgrundande tävlingar, landslagsuppdrag och i andra hand övriga tillämpningsbara tävlingar
eller tävlingsmoment på landslagsläger. Notera att även resultat från nationella och internationella
tävlingar 2019-2020 kan tas i beaktning. Truppens storlek kommer variera mellan olika aktiviteter
beroende på aktivitetens status, syfte, målsättning och kostnad. Aktiva tas ut till landslagsuppdraget
om de bedöms kunna uppnå uppdragets syfte och målsättning förutsatt att de ryms inom fastställd
budget och truppstorlek.
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Resultat från ovan tävlingar eller tävlingsmoment bedöms subjektivt utifrån placering, konkurrens,
tidsavstånd jämfört med andra tävlande och beteenden/aktioner. En positiv formkurva är
meriterande.

Beteenden/aktioner
Kanotmaraton är en komplex idrottsform som innefattar och kräver en god förmåga ibland annat en
rad taktiska och tekniska moment. Beteenden/aktioner som bedöms hos aktiva är de som görs i
tävlingsmoment och 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.

Landslagsuppdrag
Nedan beskrivs landslagsuppdrag 2021 och dess syften och preliminär truppstorlek. Uttagningar kan
ske löpande, men varje uppdrag har ett sista uttagningsdatum. Uttagningar kommer presenteras
under ”Landslag kallas till” på kanot.com.
Helgläger, Nyköping/Borensberg – Maj
Aktiva med stark potential att prestera på VM tas ut. Max 10 aktiva tas ut.
Världscup 1 – Juni
ICF planerar för en ”världscup light” i juni. Datum och plats är inte bestämt ännu. Truppens storlek är
max 6st aktiva, dit aktiva som har topp-10 potential tas ut för att få ytterligare erfarenhet och
förberedelse inför potentiell prestation vid EM och/eller VM. Uttagning senast 11/5.
EM, Ryssland – 6-12/7
Till EM tas en liten spetstrupp ut på max 3st aktiva, där de aktiva bedöms ha medaljchans vid VM. EM
ses som ett förberedande steg i förberedelserna inför VM. Uttagning senast 11/5.
Helgläger, Nyköping/Borensberg – Juli/Augusti
Aktiva som är förhandsnominerade till VM och aktiva med stor chans att bli uttagna till VM tas ut.
Max 10st aktiva tas ut.
VM-läger, Nyköping/Borensberg – September
Förberedande VM-läger dit VM-aktuella kanotister tas. Ytterligare kanotister med sparringsyfte kan
bjudas in.
VM, Rumänien – 27/9 – 4/10
Till VM tas en större trupp (max 12st) ut med syfte att prestera och slåss om topp 10-placeringar.
Max 12st aktiva tas ut. Uttagning senast 13/9.
Världscup 2 och testevent, Kina 25/10 – 9/11
Till denna tävling tas enbart aktiva ut om arrangören står för kostnaderna.
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Förutsättningar och förväntningar på landslagsaktiva







Aktiva som har ambitioner att representera landslaget bör meddela förbundskaptenen i god
tid innan uttagningsgrundande tävlingar, vilket eller vilka landslagsuppdrag som den aktive
har ambition mot.
Aktiva som tas ut till landslagsuppdrag ska svara inom svarstiden som anges i uttagningen.
På förekommen anledning, om en aktiv väljer att inte delta på uppdrag som den aktive
accepterat, faktureras egenavgift i B-nivå för den aktive.
Vid skada eller sjukdom ska den aktive kontakta förbundskaptenen omgående. Det är viktigt
att avstå att tävla för att inte riskera sin egen och i vissa fall andras hälsa.
Vid missat landslagsuppdrag på grund av sjukdom faktureras ingen egenavgift.
Aktiva som tas ut till landslagsuppdrag ska delta vid förberedande träningsläger och
förväntas genomföra en fullgod förberedelse inför mästerskapet, med stöttning från
förbundskaptenen.

/Förbundskapten, Danny Hallmén

Ungdomslandslaget
Ungdomslandslaget uppdrag under 2021 är att representera Sverige på UNM i Finland den 31/7-1/8.
Inför NM genomförs ett förberedande NM-läger i Katrineholm den 20-23/7. Nedan presenteras
uttagningstävlingar samt uttagningskriterier till mästerskapet.

Uttagningstävlingar
8-9/5
5-6/6
19-20/6
5-11/7

Vårregattan, Jönköping
Nyköping
Tolvenregattan, Hofors
SM, Örkelljunga

Lagets tas ut senast 11/7 efter avslutat SM

Uttagningskriterier
Förutsättningar för att vara aktuell
- Att den aktive deltar på samtliga uttagningstävlingar ovan och tävlar på alla (K1) distanser
(kortlopp och långlopp) som tävlingsarrangören erbjuder.
Uttagningen
-

-

Uttagningen baseras både på objektiv 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.
Positiv formkurva under säsongens gång är meriterande.
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Truppstorlek
Antalet aktiva som tas ut bestäms utifrån prestationsnivå och fastställd budget – maximalt 20 aktiva.

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.
Stöd i uttagningsprocessen
Stöd för uttagningar i K1 är ett poängsystem där seger ger 1 poäng, en andraplats 2 och så vidare.
Grunden till uttagningar i besättning är testlopp samt K1 prestation.
/ Alva Johansson & Conny Edholm
Förbundskaptener

Juniorlandslaget
Juniorlandslagets uppdrag under 2021 är att representera Sverige på JVM i Portugal 15-18/7 samt på
JNM i Finland 31/7-1/8. Nedan presenteras uttagningstävlingar, uttagningskriterier samt
förberedande läger.

Uttagningstävlingar
8-9/5
5-6/6
19-20/6
5-11/7

Vårregattan, Jönköping
Nyköping
Tolvenregattan, Hofors
SM, Örkelljunga

JVM-laget tas ut efter avslutade tävlingar den 20/6
NM-laget tas ut efter avslutande tävlingar på SM 11/7

Observationstävlingar inför säsongen 2022
4-5/9
25-26/9

Höstregattan
Besättningsregattan

Uttagningskriterier
Förutsättningar för att vara aktuell
- Att den aktive deltar på samtliga uttagningstävlingar ovan och tävlar på alla (K1) distanser
(kortlopp och långlopp) som tävlingsarrangören erbjuder.
- Att den aktives prestationsnivå ligger i paritet med landslagstrappans rekommendationer för
juniorer förutsatt goda förhållanden (se rubrik ”Landslagstrappans prestationsinriktning för
juniorer” nedan).
Uttagningen
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Uttagningen baseras både på objektiv 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 16st 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 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.
-

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

Landslagstrappans prestationsinriktning för juniorer
Sträcka
5000m
1000m
500m
200m

Herr
< 23:00
< 3:50
< 1:50
< 39

Dam
< 26:00
< 4:20
< 2:05
< 45

Läger
20-24/6
23-25/7

JVM-läger i Katrineholm (samling söndag kväll efter Hofors)
JNM-läger i Katrineholm

/ Åsa Eklund ansvarig tills juniorkapten tillsätts
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Seniorlandslaget sprint & para
Seniorlandslaget kommer att representera Sverige vid en rad olika tävlingar och mästerskap under
året, se landslagsuppdrag nedan. Både U21, U23 och seniorer är aktuella vid olika tillfällen. Nedan
presenteras uttagningstävlingar, uttagningskriterier och landslagsuppdrag.

Uttagningskriterier
Primärt värderas den aktives resultat, på gällande uttagnings- samt internationella tävlingar, både i
K1 och besättning. I den subjektiva bedömningen värderas besättningsmässiga, tekniska, taktiska,
mentala och sociala färdigheter som är viktiga delar för att skapa bra resultat och ett starkt landslag.
Utöver detta tas följande i beaktning:
- Att den aktives prestationsnivå ligger i paritet med landslagstrappans rekommendationer för U21,
U23 och senior (se nedan) under normala förhållanden.
- Positiv formkurva under säsongen.
- Internationella resultat väger tyngre än nationella.
- Vilka distanser det finns god resultatchans på.
-När man blir uttagen till en besättning skall ambitionen vara att man deltar på SKF:s planerade
verksamhet inför den uppgift man är uttagen till.
- Hur distanser ligger i förhållande till varandra på den aktuella tävlingen d v s vilka
kombinationsmöjligheter som finns utifrån tävlingsprogrammet.
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.
Som stöd i uttagningsprocessen sker en dialog med landslagstränarna.

Landslagstrappans prestationsinriktning för U21, U23 & senior
U21

U23

Sen

Sträcka

Herr

Dam

Herr

Dam

Herr

Dam

5000m
1000m
500m
200m

< 22:30
< 3:45
< 1:45
< 38

< 25:00
< 4:15
< 2:02
< 44

< 22:00
< 3:40
< 1:42
< 36,5

< 24:00
< 4:05
< 1:58
< 42,5

< 21:00
< 3:30
< 1:40
< 35,5

< 23:00
< 3:55
< 1:52
< 40,5

6

SV E N SKA KA N OT FÖRB UN D E T

SWE D I SH C A N OE FE D E RA T I ON

Landslagsuppdrag
Nedan beskrivs landslagsuppdragen under 2021 och preliminär trupp storlek.
Tävling
OS Europa kval. Szeged
Paralympics kval
WC 1 Szeged
OS Världskval. Barnaul
WC 2. Barnaul
EM. Duisburg

Storlek på trupp
7 st.
1 st
7-9 st.
3 st
3-8 st.
2-4 st

U23 VM
U21 NM
OS

6-8 st
8-12 st

VM. Köpenhamn

10-14 st

Kommentar

Ev någon utöver de som kör OS kval.
Ev någon utöver de som kör OS kval.
Består ev. av OS deltagare som behöver
en tävling till.

Utifrån kvalen nomineras det till SOK och
de fattar beslut.

OS-uttagning
SOK har sista beslutsrätten, SKF kan enbart nominera utifrån ICF:s kvalregler och SOK:s riktlinjer.
Viktigt att notera är att den/de som klarar kvalet under våren inte automatiskt är uttagna att
representera SWE vid OS, de har kvalat en nationsplats. Det kan vara en annan individ eller
besättning som är aktuell. I grunden krävs att den aktive/besättningen har topp 8 placeringar det
senaste året på tävlingar där huvuddelen av världseliten deltagit. Om inte resultatkravet är uppfyllt
finns det en möjlighet att bli uttagen på ”framtidskriteriet”, det innebär att den aktive som blir
aktuell ska vara relativt ung och att OS 2024 alt 2028 är huvudfokuset. Om skada eller sjukdom på en
redan uttagen aktiv uppstår kan den ersättas av nästa aktiv om den håller en nivå för att delta,
annars lämnas platsen tom.

Uttagningstävlingar till följande internationella tävlingar
OS kval Europa, Szeged 12-13/5
Uttagningar: Följande har en plats klar till OS kvalet.
K1 1000m H Martin Nathell
K1 200m H Petter Menning
K1 200m D Moa Wikberg
En kapacitets avstämning kommer att göras under tidig vår för att bedöma om allt har
gått enligt plan med träning mm. Om inte kan platsen omvärderas.
Uttagning i K2 1000 H och K2 500 D gäller följande:
Ambitionen är att två st besättningar på vardera distansen kommer att bli klara under vårläger 2,
Covid-19 situationen gör att även perioden mellan vårläger 2 och 3 ev. kommer att behövas på
testlopp motsv. Under hela året kommer information att tas in på de som kandiderar för en K2 plats.
Kapacitet i både besättning och K1 tas med.
Dessa två besättningar kör sedan Bagsvaerd Regattan 23-25/4 om vilken som får köra OS kvalet.
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För att kvala i Europakvalet i Szeged krävs topp 2 på K1- och topp 1 på K2- sträckorna.

WC 1, Szeged 14-16/5
Uttagningar: De som kör Europa OS kvalet samt ev någon mer.
Linnea Stensils som är OS klar har en friplats.
Paralympics världskval, Szeged 12-16/5
Uttagningar: För närvarande är det en aktiv, Helene Ripa som är aktuell för att delta på
kvalet.
Övrigt:
För att kvala till Paralympics på världskvalet i Szeged krävs topp 4
samt att kvalade aktiva måste komma från minst 3 kontinenter.
OS världskval, 20-21/5
Uttagningar: Följande har en plats klar till OS kvalet.
K1 1000m H Martin Nathell
K1 200m H Petter Menning
K1 200m D Moa Wikberg
En kapacitets avstämning kommer att göras under tidig vår för att bedöma om allt har
gått enligt plan med träning samt resultat från vårens tävlingar. Då kan platsen
omvärderas.
Övrigt:

För att kvala i världskvalet i Barnaul krävs topp 1 i K1.

WC 2, Barnaul 21-23/5
Uttagningar: Uttagna att köra K1 på världskvalet
Ev kan det vara aktuellt för en K2 1000 H och en K2 500 D besättning.
Linnea Stensils som är OS klar har en friplats.
EM Duisburg, 3-6/6
Uttagningar: Uttagna till OS som behöver en int. tävling till. Ev någon mer utifrån resultat i
Bagsvaerd, Vårregattan och WC 1 och 2.
U23 VM, Montemor 15-18/7
Uttagningar: Bagsvaerd, Vårregattan, WC 1 och 2, Nyköping, Hofors
OS, Tokyo 2-7/8
På de distanser vi tagit en nationsplats kommer SKF att göra en nominering till SOK. SOK fattar beslut
om någon skall få delta och i så fall vem/vilka. Resultat under 2021 samt 2020 vägs in i beslutet.
Linnea Stensils är redan nominerad och klar av SOK att deltaga på OS.
U21 NM, Tammerfors, Finland 31/7-1/8
Uttagningar: Bagsvaerd, Vårregattan, WC 1 och 2, Nyköping, Hofors samt SM.
VM, Bagsvaerd Köpenhamn 15-19/9
Uttagningar: Bagsvaerd, Vårregattan, WC 1 och 2, Nyköping, Hofors samt SM.
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Testlopp i besättning
Vid behov kommer det att köras testlopp i besättning. De tävlingar det handlar om är Vårregattan,
Nyköping, Hofors, Höstregattan. Om det blir testlopp kommer det att meddelas ca 2 veckor innan
resp tävling.
Höstens & vinterns landslagstrupp 2021-2022
Uttagning till kommande säsongs träningsgrupper byggs på säsongens resultat från Köpenhamn,
Vårregattan, Nyköping, Hofors, SM, Höstregattan och Besättningsregattan samt internationella
tävlingar. Både K1 och besättning tas i beaktning. Ambitionen med sin satsning och möjlighet att
delta på landslagsläger och samlingar vägs också in i beslutet.
OBS:
Förändringar i uttagningskriterierna kan förekomma om yttre omständigheter ändras såsom
anmälningstider till WC, inställda tävlingar, situationen med Covid-19 mm.
För uttagningar till Para tävlingarna finns inga detaljkriterier då det i dagsläget enbart handlar om
en aktiv.

/ Peken Rönnestrand
Förbundskapten sprint & para
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