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Uttagningsregler	  och	  landslagsverksamhet	  i	  kanotslalom	  2015	  

1.	  Allmänna	  regler	  för	  samtliga	  landslag	  

1.1	  Grundprinciper	  
• Uttagning	  av	  aktiva	  kan	  endast	  ske	  till	  på	  förhand	  känd	  verksamhet	  enligt	  på	  förhand	  kända	  

villkor	  och	  med	  tillhörande	  budget.	  
• Uttagningarnas	  giltighet	  är	  en	  på	  förhand	  given	  tidsperiod.	  	  

Ingen	  ytterligare	  verksamhet	  skall	  tillkomma	  eller	  tas	  bort	  under	  denna	  period.	  Planering	  av	  nya	  
verksamheter	  skall	  gälla	  nästkommande	  period.	  Vissa	  förändringar	  kan	  förekomma	  vid	  oförutsedda	  
händelser,	  som	  översvämning	  etc.	  

1.2	  Separata	  lag	  
Varje	  ålder	  och	  kanotklass	  är	  att	  betrakta	  som	  separata	  landslag,	  som	  tas	  ut	  till	  verksamhet	  där	  de	  
förväntas	  prestera	  optimalt.	  

1.3	  Ekonomi	  
Budget	  och	  aktivas	  egenavgifter	  för	  all	  verksamhet	  skall	  i	  största	  möjliga	  mån	  vara	  känd	  före	  1	  april,	  
planerat	  efter	  rimligt	  utfall	  av	  uttagningsresultat.	  	  

Senast	  en	  vecka	  före	  avresa	  skall	  SKF:s	  bidrag	  för	  resan	  finnas	  på	  kontot	  hos	  den	  som	  sköter	  
ekonomin	  på	  resan.	  SKF:	  s	  budget	  för	  hela	  resan,	  som	  kan	  sträcka	  sig	  över	  flera	  tävlingar,	  skall	  
överföras	  i	  sin	  helhet	  till	  detta	  konto.	  	  	  
	  

Återredovisning	  sker	  efter	  hemkomst.	  Redovisningen	  ska	  senast	  en	  vecka	  efter	  hemkomsten	  lämnas	  
till	  SKF	  och	  utformas	  efter	  Svenska	  Kanotförbundets	  krav	  på	  redovisning.	  (Alla	  kvitton	  ska	  redovisas	  i	  
original).	  

Bidrag	  till	  nästa	  resa	  betalas	  ut	  bara	  om	  redovisningen	  av	  den	  tidigare	  resan	  är	  i	  sin	  helhet	  inlämnad	  
till	  SKF.	  

1.4.	  Landslagsorganisation	  
Kanotslalomklubbarna	  ska	  ha	  tillit	  att	  Elitkommittén	  har	  den	  kompetens	  som	  krävs	  för	  att	  stödja	  
landslagsverksamhet	  och	  att	  kommittén	  som	  en	  del	  av	  SKF	  arbetar	  likvärdigt	  mot	  alla	  föreningar.	  	  

Elitkommitténs	  huvudansvar	  är	  att	  stödja	  och	  administrera	  landslagsverksamheten.	  Den	  ansvarar	  
inte	  för	  och	  skall	  inte	  ägna	  sig	  åt	  aktiva	  utanför	  landslag.	  Ansvar	  för	  detta	  ligger	  under	  
Kanotslalomkommittén.	  

2.	  Landslag	  för	  senior	  och	  U23	  

2.1	  Mål	  
Förbundets	  mål	  är	  i	  samråd	  med	  föreningar	  följande:	  	  

1:	  Att	  samtliga	  seniorer	  och	  U23	  når	  semifinal	  på	  VC,	  EM	  och	  VM	  2015	  och	  2016	  

2:	  OS-‐kval	  2015	  

3:	  OS-‐start	  2016	  
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4:	  U23-‐final	  VM	  och	  EM	  2016	  

2.2	  Kvalificeringskrav	  till	  uttagningstävlingarna	  för	  senior	  och	  U23	  -2015	  
För	  att	  kunna	  ta	  en	  landslagslagsplats	  i	  U23	  och	  seniorlag	  skall	  den	  aktive	  från	  och	  med	  1	  januari	  
2015	  och	  fram	  till	  och	  med	  uttagningstävlingar	  men	  från	  2016,	  hela	  föregående	  säsong	  och	  fram	  till	  
uttagningstävlingar	  det	  aktuella	  året.	  

SENIORLAG	  

K1H	  Senior:	  
Vid	  två	  tillfällen	  varit	  under	  13	  %	  efter	  vinnaren	  på	  en	  världsrankingtävling	  	  

K1D	  Senior:	  	  
Vid	  två	  tillfällen	  varit	  under	  19	  %	  efter	  vinnaren	  på	  en	  världsrankingtävling	  

C1H	  Senior:	  	  
Vid	  två	  tillfällen	  varit	  under	  17	  %	  efter	  vinnaren	  på	  en	  världsrankingtävling	  

C1D	  Senior:	  	  
Vid	  två	  tillfällen	  varit	  under	  33	  %	  efter	  vinnaren	  på	  en	  världsrankingtävling	  

C2H	  Senior:	  
Vid	  två	  tillfällen	  varit	  under	  19	  %	  efter	  vinnaren	  på	  en	  världsrankingtävling	  

U23	  LAG	  

K1H	  U23:	  	  
Vid	  två	  tillfällen	  varit	  under	  19	  %	  efter	  vinnaren	  på	  en	  världsrankingtävling	  

K1D	  U23:	  	  
Vid	  två	  tillfällen	  varit	  under	  26	  %	  efter	  vinnaren	  på	  en	  världsrankingtävling	  

C1H	  U23:	  	  
Vid	  två	  tillfällen	  varit	  under	  24	  %	  efter	  vinnaren	  på	  en	  världsrankingtävling	  

C1D	  U23:	  	  
Vid	  två	  tillfällen	  varit	  under	  40	  %	  efter	  vinnaren	  på	  en	  världsrankingtävling	  

C2H	  U23:	  
Vid	  två	  tillfällen	  varit	  under	  26	  %	  efter	  vinnaren	  på	  en	  världsrankingtävling	  

Om	  det	  vid	  en	  tävling	  finns	  kval	  och	  semifinal/final	  på	  olika	  banor,	  räknas	  detta	  som	  två	  olika	  
tävlingar.	  D.v.s.	  man	  får	  räkna	  både	  kval	  samt	  semifinal	  eller	  final.	  

2.3	  Uttagningsprocedur	  på	  uttagningstävlingar	  
Uttagningarna	  skall	  hållas	  på	  två	  världsrankingtävlingar.	  Vilka	  tävlingar	  det	  blir	  fastställs	  året	  innan.	  

Varje	  aktivs	  resultat	  består	  av	  snittet	  av	  de	  två	  bästa	  tävlingsresultaten,	  angivna	  i	  procent	  efter	  bästa	  
resultat	  i	  sin	  klass	  (oberoende	  av	  nationalitet	  och	  ålder).	  	  En	  ranking	  görs	  för	  varje	  kategori.	  Den	  med	  
lägst	  procent	  efter	  vinnaren	  är	  rankad	  högst.	  
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Exempel	  

Namn	   Bästa	  resultat	   	   Näst	  bästa	  resultat	   Snitt	   Rank	  

A	   104%	   	   104%	   	   104%	   1	  

B	   102%	   	   109%	   	   105,5%	   2	  

	  Endast	  ett	  resultat	  får	  tillgodoräknas	  per	  tävlingsbana.	  Är	  det	  olika	  banor	  i	  kval	  och	  semi,	  får	  den	  
aktive	  tillgodoräkna	  båda	  resultat.	  Man	  får	  inte	  från	  samma	  tävling	  tillgodoräkna	  exempelvis	  både	  
semifinal	  och	  final	  om	  det	  är	  på	  samma	  tävlingsbana.	  Exempel:	  Är	  det	  kval	  lördag	  på	  en	  bana	  och	  
semifinal	  och	  final	  söndag	  på	  ny	  bana	  får	  den	  aktive	  tillgodoräkna	  sig	  bästa	  av	  kval	  och	  bästa	  av	  
antingen	  semifinal	  eller	  final.	  

Samtliga	  svenska	  aktiva	  som	  är	  delaktiga	  i	  uttagningstävlingarna	  bör	  tävla	  i	  samma	  klass.	  Finns	  fler	  
aktiva	  rangordnas	  anmälningar	  enligt	  aktuell	  placering	  inom	  det	  svenska	  rankingsystemet.	  

2.4	  Undantag	  
Vid	  sjukdom	  eller	  skada	  som	  bedöms	  övergående	  kan	  undantag	  göras	  förutsatt	  

1)	  Att	  aktuell	  båt	  tidigare	  klarat	  kvalificeringskrav	  på	  världsrankingtävlingar	  till	  respektive	  lag	  från	  och	  
med	  1	  januari	  2015	  och	  fram	  till	  och	  med	  uttagningstävlingar	  men	  för	  2016,	  gäller	  från	  hela	  
föregående	  säsong	  och	  framåt	  till	  uttagningstävlingarna.	  

2)	  Att	  den	  aktuella	  båten	  då	  klarat	  kvalificeringskrav	  med	  större	  marginal	  till	  vinnaren	  än	  någon	  av	  
kvalificerade	  och	  rankande	  båtar	  i	  det	  aktuella	  klassen	  på	  uttagningstävlingarna.	  

Denna	  aktiv	  blir	  då	  sista	  båten	  in	  i	  landslaget.	  

2.5	  :	  Uttagningstävlingarnas	  giltighetstid	  
Uttagningarna	  gäller	  fram	  till	  och	  med	  uttagningstävlingarna	  nästkommande	  år.	  

2.6:	  Uttagningstävlingar	  2015	  för	  senior	  och	  U23	  
• 18-‐19	  april,	  Liptovsky	  Mikulas	  
• 25	  -‐	  26	  april	  Krakow	  

2.7	  Verksamhet	  för	  säsongen	  2015	  
Samtliga	  aktiva	  som	  klarar	  kvalificeringskravet	  tas	  ut	  till	  landslagsverksamhet	  förutsatt	  att	  de:	  

• är	  de	  bäst	  presterande	  svenska	  aktiva	  på	  uttagningstävlingarna,	  baserat	  på	  antal	  platser	  nationen	  
får	  ställa	  upp	  med	  på	  VM,	  EM	  och	  VC.*	  	  

• *Sverige	  får	  starta	  med	  två	  båtar	  på	  världscup	  under	  2015.	  
• I	  U23	  tas	  högst	  tre	  aktiva	  ut	  per	  kategori	  

2.8	  Individuell	  utvecklingsplan	  
• Utifrån	  tillgängliga	  ekonomiska	  resurser	  skall	  varje	  aktiv	  erbjudas	  möjlighet	  och	  ekonomiskt	  

bidrag	  till	  deltagande	  i	  lämplig	  verksamhet.	  
• 	  All	  verksamhet	  genomförs	  via	  de	  aktivas	  förening.	  
• Varje	  uttagen	  får	  ekonomiskt	  bidrag	  från	  SKF	  för	  att	  enligt	  föreningarnas	  önskemål	  genomföra:	  

Seniorlag:	  Världscup	  1,2,3,	  5,	  EM	  och	  VM.	  

U23:	  U23-‐EM	  (två	  veckor)	  samt	  VC	  2	  och	  VC4	  (2	  veckor),	  
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Startplatser	  till	  världscuper	  är	  begränsade	  och	  tilldelning	  sker	  i	  turordning.	  Till	  världscup	  nr	  2	  får	  U23	  
starta	  i	  mån	  av	  plats	  i	  den	  aktuella	  klassen.	  	  

Ingen	  senior	  deltar	  på	  världscup	  4,	  om	  det	  finns	  U23	  i	  den	  aktuella	  klassen,	  som	  då	  har	  förtur.	  

Aktiva	  uttagna	  till	  U23	  kan	  välja	  att	  använda	  sitt	  ekonomiska	  bidrag	  att	  tävla	  på	  världsrankingtävling	  
istället	  för	  världscup.	  

Aktivas	  föreningar	  ansvarar	  för	  eventuell	  ytterligare	  egenavgift.	  

	  

• 3.	  Juniorverksamhet	  

3.1.	  Mål	  
Förbundets	  mål	  är	  i	  samråd	  med	  föreningar	  följande:	  

1:	  Final	  på	  JVM	  och	  EM	  2016	  

2:	  Semifinalplatser	  på	  JVM	  och	  JEM	  2016	  

3:	  Topp	  tio	  i	  lag	  i	  minst	  två	  klasser	  på	  JVM	  och	  JEM	  2016	  

Detta	  nås	  dels	  genom	  stöd	  till	  en	  bredare	  trupp	  för	  att	  förbereda	  dem	  inför	  internationellt	  tävlande.	  
Dels	  att	  låta	  de	  bästa	  tävla	  internationellt	  2015	  för	  att	  under	  2016	  kunna	  slåss	  om	  finalplatser	  på	  JVM	  
och	  EM.	  

3.2	  Kvalificeringskrav	  internationellt	  för	  juniorer	  2015	  
För	  att	  erbjudas	  en	  landslagslagsplats	  till	  A-‐lag	  junior	  skall	  den	  aktive	  från	  och	  med	  1	  januari	  2015	  
fram	  till	  och	  med	  aktuell	  säsongs	  uttagningstävlingar,	  men	  från	  2016,	  gäller	  hela	  föregående	  säsong	  
och	  fram	  till	  uttagningstävlingar	  det	  aktuella	  året;	  

K1H:	  Vid	  ett	  tillfälle	  varit	  under	  25	  %	  efter	  vinnaren	  på	  världsrankingtävlingar	  	  

K1D:	  Vid	  ett	  tillfälle	  varit	  under	  31	  %	  efter	  vinnaren	  på	  världsrankingtävlingar	  

C1H:	  Vid	  ett	  tillfälle	  varit	  under	  29	  %	  efter	  vinnaren	  på	  världsrankingtävlingar	  

C1D:	  Vid	  ett	  tillfälle	  varit	  under	  45	  %	  efter	  vinnaren	  på	  världsrankingtävlingar	  

C2H:	  Vid	  ett	  tillfälle	  varit	  under	  31	  %	  efter	  vinnaren	  på	  världsrankingtävlingar	  

3.2.1.	  Aktuella	  klasser	  2015	  
Samtliga	  båtar	  som	  klarat	  internationell	  kvalgräns	  enligt	  3.2	  kommer	  att	  erbjudas	  plats	  till	  A-‐lag,	  men	  
max	  tre	  i	  varje	  klass.	  Båtar	  som	  kvalat	  i	  en	  klass	  får	  i	  mån	  av	  plats	  även	  tävla	  internationellt	  i	  annan	  
klass.	  

B-‐landslag:	  
Alla	  juniorer	  som	  inte	  klarat	  kvalificeringskrav	  till	  A-‐laget	  men	  blivit	  rankade	  upp	  till	  tredje	  platsen	  i	  
respektive	  klass	  på	  uttagningstävlingar.	  

3.3	  Uttagningsregler	  för	  juniorer	  
Uttagningstävlingar	  för	  juniorer	  skall	  göras	  i	  Sverige	  på	  nationella	  tävlingar	  av	  hög	  kvalitet.	  Det	  skall	  
vara	  fyra	  tävlingar	  fördelade	  på	  två	  eller	  tre	  separata	  helger.	  Varje	  tävling	  skall	  bestå	  av	  två	  åk	  på	  en	  
bana,	  där	  det	  bästa	  resultat	  räknas.	  	  
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Varje	  aktiv	  får	  räkna	  sina	  två	  bästa	  resultat	  från	  de	  fyra	  tävlingarna.	  En	  ranking	  görs	  för	  varje	  kategori	  
enligt	  ovan.	  Den	  med	  lägst	  procent	  efter	  vinnaren	  är	  rankad	  högst.	  

Exempel	  

Namn	   Bästa	  resultat	   	   Näst	  bästa	  resultat	   Snitt	   Rank	  

A	   100%	   	   102%	   	   101%	   1	  

B	   104%	   	   100%	   	   102%	   2	  

Maximalt	  tre	  aktiva	  per	  klass	  tas	  ut	  till	  juniorlandslag	  (A	  +	  B)	  tillsammans.	  Om	  A-‐laget	  är	  fullt	  tas	  
ingen	  ut	  till	  B-‐laget.	  Om	  ingen	  kvalificeras	  till	  A-‐laget	  tas	  alla	  ut	  till	  B-‐laget.	  

3.4	  Undantag	  
Vid	  sjukdom	  som	  bedöms	  övergående	  kan	  undantag	  göras	  förutsatt	  

1)	  Att	  aktuell	  båt	  tidigare	  klarat	  kvalificeringskrav	  på	  världsrankingtävlingar	  till	  respektive	  lag	  från	  och	  
med	  1	  januari	  2015	  och	  fram	  till	  och	  med	  uttagningstävlingar	  	  men	  för	  2016,	  från	  hela	  föregående	  
säsong	  och	  framåt	  till	  uttagningstävlingarna.	  

2)	  Att	  den	  aktuella	  båten	  då	  klarat	  kvalificeringskrav	  med	  större	  marginal	  än	  bästa	  rankad	  båt	  på	  
uttagningstävlingarna.	  

Denna	  aktiv	  blir	  då	  sista	  båten	  in	  i	  landslaget.	  

3.5.	  Uttagningstävlingarnas	  giltighetstid	  
Uttagningarna	  gäller	  fram	  till	  och	  med	  uttagningstävlingarna	  nästkommande	  år.	  

3.6:	  Uttagningstävlingar	  2015	  för	  juniorer	  
Fyra	  tävlingar;	  två	  i	  Lissfors	  och	  två	  i	  Hosjöholmen.	  

• 16-‐17	  maj	  Hosjöholmen	  
• 22-‐23	  maj	  Lissfors	  

3.7:	  Verksamhetsplan	  juniorer	  
Förbundet	  stöttar	  junior	  A-‐	  &	  B-‐lag	  med	  genom	  ekonomiskt	  bidrag	  till	  den	  aktives	  förening.	  
Verksamhet	  genomförs	  av	  föreningar	  och	  i	  samarbete	  mellan	  föreningar.	  Fokus	  är	  läger	  och	  tävlingar	  
på	  platserna	  för	  JEM	  2015	  och	  JVM	  2016	  i	  Krakow.	  

Varje	  uttagen	  junioraktiv	  i	  A-‐laget	  får	  ekonomiskt	  bidrag	  för	  att	  genomföra	  enligt	  föreningarnas	  
önskemål:	  

• Europacup,	  tre	  veckors	  läger	  med	  tävling	  
• Junior-‐EM,	  två	  veckor	  

Bidraget	  utbetalas	  till	  den	  aktives	  förening	  som	  lägerbidrag	  i	  förskott	  efter	  redovisad	  
verksamhetsplan	  och	  ska	  redovisas	  vid	  hemkomst	  enligt	  Svenska	  Kanotförbundets	  krav	  på	  
redovisning	  .	  Föreningen	  ansvarar	  för	  eventuell	  ytterligare	  egenavgift.	  

Varje	  uttagen	  i	  B-‐laget	  får	  lägerbidrag	  för	  att	  genomföra	  minst	  två	  veckors	  läger.	  Bidraget	  utbetalas	  
till	  föreningen	  som	  lägerbidrag	  i	  förskott	  och	  ska	  redovisas	  vid	  hemkomst	  efter	  Svenska	  
Kanotförbundets	  krav	  på	  redovisning.	  Föreningen	  ansvarar	  för	  eventuell	  ytterligare	  egenavgift.	  
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BILAGA:	  

ICF	  –	  VÄRLDSRANKINGTÄVLINGAR	  fram	  till	  juni	  2015	  
(Kvalificeringstävlingar)	  

Seniorer	  och	  U23	  

1. Oceania	  Open,	  31/1	  -‐	  1/2	  
2. Australia	  Open	  13-‐15/2	  	  
3. Solkan	  20-‐21/3	  
4. Markleeber	  27-‐29/3	  
5. Liptovski	  Mykulas	  18-‐19/4	  
6. Krakow	  25-‐26/4	  

	  

A-‐lag	  Juniorer	  

1. Oceania	  Open,	  31/1	  -‐	  12	  
2. Australia	  Open	  13-‐15/2	  	  
3. Solkan	  20-‐21/3	  
4. Markleeber	  27-‐29/3	  
5. Liptovski	  Mykulas	  18-‐19/4	  
6. Krakow	  25-‐26/4	  
7. Seu	  D	  Urgell	  2-‐3/5	  
8. Liptovski	  Mykulas	  8-‐10/5	  
9. Tacen	  9-‐10/5	  
10. Krakow	  16-‐17/5	  
11. Bratislava	  16-‐17/5	  

	  

	  

	  


