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Uttagningsregler i kanotslalom 2013 
 
Plats Uttagningstävlingar år 2013 
Lissfors 3 - 5 maj. Reservplats är Hosjöholmen. 
 
Inbjudna och arrangör 
Uttagningstävlingarna är öppna tävlingar. Det blir relativt svåra banor så aktiva bör hålla en god 
standard. Arrangör är Falu Kanotklubb. Banläggare är Elitkommittén kanotslalom. 
 
Tävlingsformat 
Tre tävlingar på tre dagar. Samtliga dagar gäller följande: 

• Första åk kl. 10.00 
• Andra åk kl. 11.30 

 
Tävlingsregler 
Svenska tävlingsregler där det bästa av två åk gäller. 2 maj stängs banan för träning från kl. 12.00. 
Därefter får ingen träning i forsen ske för tävlande. 
 
Poängsammanställning 
De två bästa tävlingsresultaten från de tre tävlingarna räknas. Resultat kommer att anges på tre sätt: 
 

1. Resultat i K1H, K1D, C1H, C1D och C2H oavsett ålder 
2. Resultat för ovan klasser och uppdelat i 16, 18, U23 och senior 
3. En total resultatlista baserad på procent, för alla aktiva oavsett ålder och kanottyp, där

  
• C1H drar av 5,3 % från sina resultat 
• K1D drar av 15,9 % från sina resultat 
• C2H drar av 19,0 % från sina resultat 

 
Den som enligt procentberäkning är bäst i snitt på två av tre tävlingar, får i Totalresultat 100 %. 
Efterföljande aktivas resultat anges i procent efter i totalresultat, baserat på deras två bästa tävlingar.  
 
För den tävling som den bäste aktive presterat sämst på, börjar procentvärdet på 100 % plus 
snittavståndet mellan den bäste aktives resultat och närmaste resultat från de två övriga tävlingarna. 
Om den bäste i Totalresultat inte vinner en tävling, blir avståndet på den tävlingen ett negativt tal, se 
exempel. Notera att procenträkning är ett trubbigt sätt att jämföra olika klasser, och är endast ett stöd 
vid uttagning av aktiva. 
 
Tävlande internationellt i flera kanotklasser 
Aktiva som tagit en landslagsplats har rätt att tävla i andra kanotklasser på de internationella tävlingar 
de blivit uttagna till, med reservation för att det finns lediga startplatser. Vid konkurrens om platser 
gäller turordning baserad på 2012 års SM-resultat. 
 
Landslagsuppdelning 
Seniorlag 
Juniorlag 
Ungdomslag 
U23 
 
Uttagningarnas resultat kommer att presenteras senast den 12 maj. Elitkommittén kommer att till 
största möjliga utsträckning följa resultatlistor vid uttagningar. En viss flexibilitet förbehålls dock med 
ambitionen att vid extraordinära situationer och vid gränsdragningar kunna fatta rimliga beslut för 
sportens bästa. Uttagning sker av lag till varje uppdrag för sig. Uttagningarnas resultat gäller till nästa 
omgång landslagsuttagningar våren 2014.  
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Kvalifikationskrav seniorlandslag 
För att ta en plats i seniorlandslaget ska den aktive kvalificera sig genom att: 
1. ha varit högst 11,0 % efter vinnaren i sin klass på en internationell topptävling under senaste året 
2. vara högst 5,0 % efter bästa totalresultat i sin kanotklass på uttagningstävlingarna. 
 
Internationella kvalifikationstävlingar under våren 2013 är följande: 

• Oceanian Championship, Nya Zeeland, 2 - 3 februari 
• Australian Open, 22 - 24 februari 
• Eurolympique, samtliga tävlingar, Frankrike, 23 februari - 2 mars 
• Markkleeberg, Tyskland, 29 - 31 mars 
• Solkan, 13 - 14 april 
• Liptovsky, 20 - 21 april 
• Pyrenée cup, tävling 1 och 2, 27 april - 1 maj 

 
Kvalifikationskrav Juniorer och U23 
Juniorer får vara högst 16,0 % efter i totalresultat på hela tävlingen. 
U23 får vara högst 14,0 % efter i totalresultat på hela tävlingen. 

 
Verksamhetsplan landslagen 2013  
 
Notera att budgeten inte är färdig, vilket kommer att påverka den verksamhet som kan genomföras. 
Egenavgifter är preliminärt beräknade. En senioraktiv som deltar på alla resor och även ingår i U23-
laget får preliminärt en egenavgift på 6500 kr, vilket är det högsta beloppet för någon aktiv. 
 
Seniorlag 
Deltar på EM, världscup 2, 3, 5, VM, samt U23-EM för de som är U23. 
 
U23 
Deltar på U23-VM. Aktiva som på U23-VM är bland de 20 bästa i kval eller semifinal deltar på 
U23-EM i Bourg. Dessutom planeras ett utomlandsläger på två veckor med tävling, eventuellt 
världscupen i Tacen. 
 
Juniorlag (18) 
Deltar på junior-VM. Aktiva som på JVM är bland de 20 bästa i kval eller semifinal deltar på 
JEM i Bourg. 
 
Ungdomslag 
En trupp tas ut för tävlande på Danubia cup i Bratislava i juni 2013. Mer information kommer.
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Inför 2014 - 2016 
 
Uttagningsregler för 2014 
För en seniorlagsplats 2014 fordras att den aktive vid två olika tävlingar har varit högst 10,0 % efter 
vinnaren i sin klass på en internationell topptävling under tidpunkten januari 2013 fram till 
uttagningarna 2014. Två tävlingar inkluderar ej kval och semifinal under samma tävling. För U23-
plats 2014 fordras att den aktive vid ett tillfälle har varit högst 18,0 % efter vinnaren på en 
internationell topptävling under samma tid. På de svenska uttagningstävlingarna 2014, ska 
junioraktiva vara högst 14.0 % efter i totalresultat och U23, högst 12.0 % efter. 
 
Träningsläger våren 2014 
Bästa K1H, bästa C1H, bästa K1D samt oklart antal aktiva som 2014 kan tävla i juniorklass samt U23, 
kommer att tas ut till två veckors träningsläger under våren 2014. Uttagningarna kommer att basera sig 
på uttagningstävlingarna våren 2013, Sverigecupen samt SM 2013. 
 
Datum för uttagningstävlingar 2014 
Preliminärt är platsen 2 - 4 maj i Lissfors, med liknande regler och format som 2013. 
 
Junior och U23-VM 2014 
För att kunna bli officiellt uttagen till VM i Australien 2014 skall den aktive ha varit högst 6 % efter 
vinnaren i sin klass på världscup, VM eller EM under år 2013, eller ha tagit sig till final på U23/J-VM 
eller EM. 
 
Senior-VM 2014 
För att kunna bli officiellt uttagen till senior-VM i USA 2014 skall den aktive ha varit högst 6 % efter 
vinnaren i sin klass vid två tillfällen, på världscup, VM, EM eller U-23-EM under år 2013, eller tagit 
sig till final på EM, U23-EM eller VM. 
 
Seniorlaget 2015 och 2016 
För en seniorlagsplats 2015 fordras att den aktive vid två olika tävlingar har varit högst 9,0 % efter 
vinnaren i sin klass på en internationell topptävling under tidpunkten januari 2013 fram till 
uttagningarna 2015. Två tävlingar inkluderar ej kval och semifinal under samma tävling. 
 
För en seniorlagsplats 2016 fordras att den aktive vid två olika tävlingar har varit högst 8,0 % efter 
vinnaren i sin klass på en internationell topptävling under tidpunkten januari 2014 fram till 
uttagningarna 2016. Två tävlingar inkluderar ej kval och semifinal under samma tävling.
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Bakgrund - landslaget år 2013 - 2016 
 
Mål 
Att svensk slalom har en permanent plats i världstoppen 
Alla i laget tar sig till semifinal på internationella mästerskap och världscup 
Ta medaljer på internationella mästerskap och världscup 
Skapa förebilder och målsättningar för aktiva och engagerade 
Skapa och nyttja resurser för att få sporten att växa i sin helhet 
Sprida kunskaper om internationell slalom i Sverige 
 
Elitkommittén har prestationsmål med alla lag. I nära samarbete med Breddkommittén, kommer 
verksamhet utan prestationsmål att läggas under Breddkommittén. Kravet på landslagsplats kommer 
gradvis att öka över flera år så att de uttagna kan nå målen. Reglerna är framtagna för att utnyttja 
resurser optimalt med målet att ta medaljer på mästerskap oavsett om det är junior, U23 eller 
seniornivå och oavsett dam eller herr, K1, C1 eller C2. 
 
Ett mål är att Sverige i framtida OS har representation i flera klasser. Därför kommer det vid 
gränsdragningar ske en premiering av K1D, C1H och C2 före ytterligare K1H. 
 
 

Landslagsaktivas förmåner och plikter 
 
Förmåner 
Ambitionen är att i god tid presentera låga egenavgifter och alla datum för avresor, och att ge aktiva 
goda möjligheter att utvecklas och att prestera och samtidigt ha riktigt roligt och trevligt. 
 
Plikter 
Landslaget har till uppgift att Sverige som nation presterar för att slåss om medaljer, och att vara en 
del i helheten för att utveckla svensk kanotidrott. Alla svenska tävlingar under 2013 är i princip 
obligatoriska för aktiva med ambition att tas ut eller som redan tagits ut till landslaget under 2013. 
Endast vid synnerliga skäl, vilket i praktiken endast är att personen befinner sig utomlands för 
slalomträning, kan undantag ges och då i samråd med elitkommittén. 
 
Avresedatum kommer att planeras för att om möjligt medge landslagsaktiva att delta på alla svenska 
Sverigecuper. Andra obligatoriska moment kan vara träningsläger och tester. Uteblir aktiv från 
obligatorisk verksamhet kan denna strykas från nästkommande event denna blivit uttagen till, även om 
det gäller säsongen 2014. 
 
Alkohol 
Varken ledare eller aktiva är tillåtna att dricka alkoholhaltiga drycker annat än lättöl eller motsvarande 
i samband med landslagsverksamhet.
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Elitorganisation slalom 
 
Elitkommittén slalom 
Elitkommittén för slalom hämtar sitt mandat att leda slalomelit via kanotslalomklubbars representanter 
på den årliga Slalomkonferensen på hösten. Elitkommittén utformar landslagsregler och tar ut alla lag, 
budgeterar och planerar verksamheten och bestämmer ledare på landslagsuppdrag. 
 
Slalomkaptener 
I dagsläget finns inte ekonomiska resurser att ha heltidsanställda tränare som kan träna elitaktiva 
dagligen och också resa på landslagsuppdrag. Det är möjligt att förutsättningarna ändras. I dagsläget 
finns ingen som kan axla en kaptensroll som skulle medföra en fördel. 
 
Ledare på uppdrag 
För att genomföra all planerad verksamhet fordras många veckors arbete på resande fot. Elitkommittén 
välkomnar intresserade att anmäla sig till landslagsresor under 2013. 
 
Personliga coacher 
I största möjliga mån välkomnas aktiva att ha med personliga coacher. I första hand (men inte endast) 
gäller det aktiva med kapacitet att medaljera på internationella tävlingar. Notera att några 
kostnadsersättningar inte kan utlovas. Personliga coacher kan ej ställa några krav på organisationen 
utöver ordnande av ackreditering. Personliga coacher är skyldiga att inrätta sig i organisationen vid 
landslagsuppdrag och vid behov utföra arbete. Alla coacher förväntas göra internationellt domarprov 
(provtillfällen ges vid internationella mästerskap). 
 
Tävla internationellt 
Allt internationellt tävlande välkomnas. Sanktion från elitkommittén fordras vid deltagande på 
internationell tävling där landslaget planerar att delta. 
 
Träningsläger för landslag 
Ambitionen är att från 2014 återinföra träningsläger för landslag. För att få delta kommer det att ställas 
höga krav på kontinuerlig träning i fors året runt, på testresultat och ambitioner. 
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Räkneexempel för resultat 
 
Se separat fil i Excel. 
 


