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Uttagningsregler	  och	  landslagsverksamhet	  i	  
kanotslalom	  2016	  

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.	  
• Alla	  aktiva	  uttagna	  till	  landslagsuppdrag	  måste	  ha	  skrivit	  på	  avtalet	  med	  SKF	  innan	  det	  första	  

uppdraget.	  Kanotister	  under	  18	  år	  kräver	  målsmans	  underskrift.	  

Länk	  till	  dokument:	  http://www.kanot.com/Forbundet/Blanketter/	  	  

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	  kanotklass	  (K1,	  C1,	  C2)	  i	  Junior,	  U23	  och	  Senior	  (Herr	  och	  Dam)	  betraktas	  som	  separata	  
landslag.	  

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	  två	  veckor	  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,	  enligt	  överenskommelse.	  
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2.	  Landslag	  för	  senior	  och	  U23	  

2.1	  Mål	  
Förbundets	  mål	  är	  i	  samråd	  med	  föreningar	  följande:	  

• 	  Att	  seniorer	  når	  semifinal	  på	  VC	  och	  EM	  2016	  
• OS-‐kval	  2016	  
• 	  OS-‐start	  2016	  
• 	  U23-‐final	  VM	  och	  EM	  2016	  

2.2	  Kvalificeringskrav	  till	  uttagningstävlingarna	  för	  senior	  och	  U23	  -‐2016	  
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	  2016:	  

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	  25	  %	  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	  27	  %	  efter	  vinnaren	  på	  en	  världsrankingtävling*	  

C2H	  U23:	  
Vid	  två	  tillfällen	  varit	  under	  26	  %	  efter	  vinnaren	  på	  en	  världsrankingtävling*	  
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Om	  det	  vid	  en	  tävling	  finns	  kval	  och	  semifinal/final	  på	  olika	  banor,	  räknas	  detta	  som	  två	  olika	  
tävlingar.	  D.v.s.	  man	  får	  då	  räkna	  både	  kval	  samt	  semifinal	  eller	  final.	  

Vid	  uttagningstävlingar	  får	  bara	  det	  första	  kvalåket	  räknas.	  Vid	  kvaltävling	  som	  inte	  är	  en	  
uttagningstävling	  får	  båda	  kvalåk	  räknas	  till	  kvalifikationskrav.	  

Procenten	  i	  kvalåket	  på	  kvaltävling	  som	  inte	  är	  uttagningstävling	  räknas	  procenten	  som	  följande:	  

• För	  aktiva	  som	  avancerade	  till	  semifinal	  efter	  första	  kvalåket	  räknas	  procenten	  mot	  den	  
snabbaste	  paddlaren	  från	  det	  första	  kvalåket.	  

• För	  aktiva	  som	  paddlar	  i	  andra	  kvalåket	  används	  den	  bästa	  procenten:	  
o Den	  aktives	  tid	  från	  första	  kvalåket	  jämfört	  mot	  den	  snabbaste	  paddlaren	  från	  det	  

första	  kvalåket	  eller	  	  
o den	  aktives	  snabbaste	  tid	  räknad	  mot	  den	  snabbaste	  paddlaren	  oavsett	  åk.	  

*Utöver	  uttagningstävlingar	  och	  världsrankingtävlingar	  räknas	  även	  resultat	  från	  U23-‐VM	  och	  EM	  
samt	  senior-‐EM	  under	  säsong	  2016.	  	  

2.3	  Uttagningsprocedur	  på	  uttagningstävlingar	  
Uttagningarna	  skall	  hållas	  på	  världsrankingtävlingar,	  eller	  andra	  internationella	  tävlingar	  med	  hög	  
standard.	  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.	  

Exempel	  

Namn	   Bästa	  resultat	   	   Näst	  bästa	  resultat	   Snitt	   Rank	  

A	   104%	   	   104%	   	   104%	   1	  

B	   102%	   	   109%	   	   105,5%	   2	  

Endast	  första	  åket	  i	  kvalet	  får	  räknas	  från	  uttagningstävlingarna.	  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	  sitt	  första	  kvalåk,	  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	  av	  elitkommittén	  kan	  undantag	  göras	  förutsatt:	  

1)	  Att	  den	  aktuella	  båten	  tidigare	  klarat	  kvalificeringskravet	  på	  listad	  internationell	  tävling	  till	  
respektive	  lag	  från	  och	  med	  1	  januari	  2015	  och	  fram	  till	  och	  med	  uttagningstävlingar	  2016,	  

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

Denna	  aktiv	  blir	  då	  sista	  båten	  in	  i	  landslaget.	  



	  
	  

2016-‐02-‐26	  
	  

	  

Sid.	  4	  (7)	  

	  

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

2.6	  Uttagningstävlingar	  2016	  för	  senior	  och	  U23	  
Aktiva	  måste	  informera	  elitkommittén	  i	  vilka	  uttagningstävlingar	  och	  i	  vilka	  klasser	  de	  planerar	  att	  
deltaga.	  	  Elitkommitten	  kommer	  sedan	  att	  anmäla	  de	  aktiva	  till	  de	  olika	  uttagningstävlingar.	  	  	  	  	  

• 1-‐2	  april	  i	  Markkleeberg	  
• 16-‐17	  april	  i	  Krakow	  	  
• 23-‐24	  april	  i	  Liptovsky	  Mikulas	  

2.7	  Verksamhet	  för	  säsongen	  2016	  
Samtliga	  aktiva	  som	  klarar	  kvalificeringskravet	  för	  senior-‐	  respektive	  U23-‐lag	  tas	  ut	  till	  
landslagsverksamhet:	  

• De	  bäst	  presterande	  svenska	  aktiva	  på	  uttagningstävlingarna	  2016,	  baserat	  på	  antal	  platser	  
Sverige	  får	  ställa	  upp	  med,	  får	  tävla	  på	  senior/U23-‐EM,	  U23-‐VM	  och	  VC.	  *	  	  

• I	  de	  klasser	  där	  Sverige	  ställer	  upp	  med	  tre	  båtar	  så	  kommer	  ett	  lag	  att	  anmälas.	  	  Elitkommittén	  
utgår	  ifrån	  att	  laget	  tränar	  tillsammans	  t.ex.	  när	  de	  är	  samlade	  inför	  nationella	  tävlingar	  (typ	  
Sverige	  Cup)	  samt	  när	  laget	  är	  på	  plats	  inför	  VC	  och	  mästerskapstävlingar.	  	  	  

• Reserver	  uppstår	  i	  landslaget	  i	  de	  klasser	  där	  fler	  aktiva	  har	  tagits	  ut	  till	  landslaget	  än	  båtar	  som	  
får	  starta	  på	  VC	  och	  mästerskapstävlingar.	  	  Reserver	  tävlar	  om	  någon/några	  av	  de	  ”bäst	  
presterande”	  in	  kan	  ställa	  upp.	  	  Reserverna	  rankas	  enligt	  resultaten	  på	  uttagningstävlingarna	  
2016.	  

• På	  senior-‐EM,	  VC,	  U23-‐VM	  och	  U23-‐EM	  få	  aktiva	  endast	  tävla	  i	  de	  klasser	  där	  de	  har	  blivit	  
uttagna.	  
*Sverige	  får	  starta	  med	  tre	  båtar	  på	  världscup	  i	  K1H	  och	  två	  båtar	  i	  övriga	  klasser	  på	  världscup	  under	  2016.	  	  Sverige	  får	  
starta	  med	  tre	  båtar	  i	  samtliga	  klasser	  på	  senior-‐EM,	  U23-‐VM	  och	  U23-‐EM.	  

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

bidrag	  till	  deltagande	  i	  landslagsverksamhet.	  
• Elitkommittén	  har	  ansvar	  för	  alla	  landslagsuppdrag	  och	  uppdragen	  kommer	  att	  genomföras	  i	  

samarbete	  med	  de	  aktivas	  föreningar.	  
• Varje	  uttagen	  får	  ekonomiskt	  bidrag	  från	  SKF	  för	  att	  enligt	  föreningarnas	  önskemål	  genomföra:	  

Seniorlandslag:	  Världscup	  1-‐5	  samt	  EM.	  Avstår	  någon	  av	  seniorerna	  från	  deltagande	  lämnas	  plats	  till	  
(1)	  reserver	  i	  seniorlandslaget	  och	  sen	  till	  (2)	  U23-‐landslaget.	  

U23-‐landslag:	  U23-‐VM,	  U23-‐EM	  samt	  eventuellt	  någon	  av	  VC	  tävlingarna.	  Alternativ	  till	  VC	  tävlingar	  
är	  att	  tävla	  på	  ICF	  rankingstävlingar,	  internationella	  tävlingar	  av	  hög	  klass	  eller	  ECA	  junior	  cup.	  

Aktivas	  föreningar	  ansvarar	  för	  egenavgifter.	  

2.9	  OS-‐kval	  

Vid	  EM	  i	  Liptovsky	  Mikulas	  kommer	  en	  sista	  OS	  plats	  att	  tilldelas	  till	  det	  bästa	  Europeiska	  land	  som	  
inte	  redan	  tagit	  en	  OS	  plats	  på	  VM	  2015.	  Uttagningsprinciper	  finns	  i	  SOKs	  dokument	  publicerad	  på	  
www.kanot.com.	  
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3.	  Juniorverksamhet	  

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

• Finalplatser	  på	  JVM	  och	  EM	  2016	  
• Semifinalplatser	  på	  JVM	  och	  JEM	  2016	  
• Kvala	  aktiva	  till	  Juniorlandslag	  2017	  via	  Europacuptävlingar.	  

3.2	  Kvalificeringskrav	  internationellt	  för	  juniorer	  2016	  
För	  att	  erbjudas	  en	  landslagslagsplats	  i	  juniorlaget	  skall	  den	  aktive	  från	  och	  med	  1	  januari	  2015	  fram	  
till	  och	  med	  uttagningstävlingarna	  2016;	  

K1H:	  Vid	  ett	  tillfälle	  varit	  under	  25	  %	  efter	  vinnaren	  på	  listad	  internationell	  tävling.	  	  

K1D:	  Vid	  ett	  tillfälle	  varit	  under	  31	  %	  efter	  vinnaren	  på	  listad	  internationell	  tävling.	  

C1H:	  Vid	  ett	  tillfälle	  varit	  under	  29	  %	  efter	  vinnaren	  på	  listad	  internationell	  tävling.	  

C1D:	  Vid	  ett	  tillfälle	  varit	  under	  31	  %	  efter	  vinnaren	  på	  listad	  internationell	  tävling.	  

C2H:	  Vid	  ett	  tillfälle	  varit	  under	  31	  %	  efter	  vinnaren	  på	  listad	  internationell	  tävling.	  	  

3.2.1.	  Aktuella	  klasser	  2016	  
Båtar	  som	  klarat	  internationell	  kvalgräns	  enligt	  3.2	  kommer	  att	  erbjudas	  plats	  i	  juniorlandslaget.	  

Samtliga	  aktiva	  som	  klarar	  kvalificeringskravet	  tas	  ut	  till	  landslaget:	  

• De	  bäst	  presterande	  svenska	  aktiva	  på	  uttagningstävlingarna	  2016,	  baserat	  på	  antal	  platser	  
Sverige	  får	  ställa	  upp	  med,	  får	  tävla	  på	  JVM	  och	  JEM.*	  Alla	  uttagna	  till	  juniorlandslaget	  får	  tävla	  
på	  ECA	  junior	  cup.	  	  

• I	  de	  klasser	  där	  Sverige	  ställer	  upp	  med	  tre	  båtar	  så	  kommer	  ett	  lag	  att	  anmälas.	  	  Elitkommittén	  
utgår	  ifrån	  att	  laget	  tränar	  tillsammans	  t.ex.	  när	  de	  är	  samlade	  inför	  nationella	  tävlingar	  (typ	  
Sverige	  Cup)	  samt	  när	  laget	  är	  på	  plats	  inför	  mästerskapstävlingar.	  	  	  

• Reserver	  uppstår	  i	  landslaget	  i	  de	  klasser	  där	  fler	  aktiva	  har	  tagits	  ut	  till	  juniorlandslaget	  än	  båtar	  
som	  får	  starta	  på	  JVM	  och	  JEM.	  	  Reserver	  tävlar	  på	  JVM	  och	  JEM	  om	  någon/några	  av	  de	  ”bäst	  
presterande”	  in	  kan	  ställa	  upp.	  	  Reserverna	  rankas	  enligt	  resultaten	  på	  uttagningstävlingarna	  
2016.	  

• Aktiva	  får	  endast	  tävla	  i	  de	  klasser	  de	  har	  blivit	  uttagna	  i	  på	  JVM	  och	  JEM.	  	  Elitkommittén	  
uppmuntrar	  aktiva	  att	  dubblera	  på	  andra	  internationella	  tävlingar	  så	  som	  ECA	  junior	  cup	  etc.	  
	  
*Sverige	  får	  starta	  med	  tre	  båtar	  på	  JVM	  och	  JEM	  i	  samtliga	  klasser.	  	  På	  ECA	  junior	  cup	  finns	  inga	  restriktioner	  på	  
antalet	  båtar.	  
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3.2.2.	  Listad	  internationell	  tävling.	  
Godkända	  kvaltävlingar	  enligt	  3.2	  är	  tävlingar	  som	  listas	  enligt	  följande:	  
• Uttagningstävlingarna	  2016	  för	  senior/U23	  
• Samtliga	  världsrankingtävlingar	  
• Internationella	  mästerskap	  för	  senior,	  U23	  och	  junior	  
• Samtliga	  Europacuptävlingar	  
• Danubia	  cup	  
• Alpe-‐Adria	  cup	  

Ytterligare	  tävlingar	  kan	  tillkomma	  som	  bedöms	  ha	  tillräckligt	  hög	  kvalitet.	  Resultat	  jämförs	  med	  
bästa	  resultat	  i	  samma	  kanotklass	  på	  aktuell	  tävling.	  Exempelvis	  jämförs	  juniorresultat	  på	  Europacup	  
mot	  samtliga	  startande	  som	  finns	  med	  i	  officiell	  resultatlista,	  inklusive	  U23.	  

Utvecklingslag:	  
De	  juniorer	  som	  inte	  klarat	  kvalificeringskrav	  till	  juniorlandslaget,	  men	  är	  topp	  tre	  i	  respektive	  klass	  
på	  uttagningstävlingar.	  

3.3	  Uttagningsregler	  för	  juniorer	  
Uttagningstävlingar	  för	  juniorer	  skall	  göras	  i	  Sverige.	  Det	  skall	  vara	  tävlingar	  fördelade	  på	  två	  eller	  tre	  
separata	  helger.	  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	  

Om	  en	  klass	  har	  mindre	  än	  tre	  båtar	  uttagna	  till	  juniorlandslaget,	  då	  tas	  maximalt	  tre	  båtar	  ut	  per	  
klass	  till	  juniorlandslaget	  och	  utvecklingslaget	  tillsammans.	  Om	  landslagsplatserna	  är	  upptagna	  tas	  
ingen	  ut	  till	  utvecklingslaget.	  Om	  ingen	  kvalificeras	  till	  juniorlandslaget	  då	  tas	  alla	  ut	  till	  
utvecklingslaget	  (max	  3	  båtar	  per	  klass).	  

	  

3.4	  Undantag	  
Vid	  sjukdom	  eller	  skada	  som	  bedöms	  övergående	  av	  elitkommittén	  kan	  undantag	  göras	  förutsatt:	  

1)	  Att	  den	  aktuella	  båten	  tidigare	  klarat	  kvalificeringskravet	  på	  listad	  internationell	  tävling	  till	  
respektive	  lag	  från	  och	  med	  1	  januari	  2015	  och	  fram	  till	  och	  med	  uttagningstävlingar	  2016,	  

2)	  Att	  den	  aktuella	  båten	  då	  klarat	  kvalificeringskravet	  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.	  
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3.6:	  Uttagningstävlingar	  2016	  för	  juniorer	  
Fyra	  tävlingar.	  Två	  tävlingar	  körs	  per	  dag	  båda	  helger.	  Elitkommittén	  utgår	  ifrån	  att	  banläggare	  eller	  
banläggarna	  är	  opartiska.	  	  Elitkommittén	  rekommenderar	  att	  använda	  flera	  banläggare	  från	  olika	  
klubbar.	  

• 24	  april	  i	  Hosjöholmen,	  Falun.	  Tävling	  1	  och	  2.	  
• 1	  maj	  Hosjöholmen,	  Falun.	  Tävling	  3	  och	  4.	  

3.7:	  Verksamhetsplan	  juniorer	  
Förbundet	  stödjer	  juniorlandslaget	  och	  utvecklingslaget	  med	  ekonomiskt	  bidrag	  till	  den	  aktives	  
förening.	  Verksamhet	  genomförs	  av	  föreningar	  och	  i	  samarbete	  mellan	  föreningar.	  Varje	  uttagen	  till	  
juniorlandslaget	  får	  ekonomiskt	  bidrag	  för	  att	  genomföra,	  enligt	  föreningarnas	  önskemål	  för	  2016:	  

	  

• JVM,	  Fyra	  veckors	  läger	  med	  tävlingar	  
• Junior-‐EM,	  två	  veckor	  med	  tävlingar	  

Varje	  uttagen	  i	  utvecklingslaget	  som	  får	  lägerbidrag	  skall	  delta	  på	  minst	  två	  veckor	  läger.	  

	  

Bidrag	  utbetalas	  till	  den	  aktives	  förening	  som	  lägerbidrag	  i	  förskott	  efter	  redovisad	  verksamhetsplan	  
och	  ska	  redovisas	  vid	  hemkomst	  enligt	  överenskommelse.	  Föreningen	  ansvarar	  för	  eventuell	  
ytterligare	  egenavgift.	  


