
Kanotslaloms elitkommitté 2013-11-10 
 
Verksamhetsplan för kanotslalom elit 2014  
 
Elitkommitténs mål är att ta aktiva från Sverige till den yppersta världseliten i kanotslalom. 
Elitkommittén arbetar efter de riktlinjer som finns i 
 

• Utvecklingstrappa 
• Kravprofil 
• Uttagningsregler landslaget 2013 
• Uttagningskriterier för ungdomsläger 2013 

 
Dessa dokument ger engagerade i kanotslalom en gemensam plattform. De ger 
verksamheten en röd tråd och ett gemensamt språk och tankesätt. Dokumenten kommer att 
behöva uppdateras i takt med ny kunskap, och om förutsättningar ändras. 
 
Genom bland annat gradvis ökande krav på landslagsplats skapar vi tillsammans en kultur 
inom slalom av hög kvalitet, utvecklar träningsmetoder och visar att vägen till världstoppen är 
både rolig och möjlig. 
 
Aktuellt läge inför 2014 - 2016 
Elitkommitténs har definierat sin roll att planera elitverksamhet med landslagsuttagna, med 
följande två huvudmål, baserade på dagens nationella nivå på slalomaktiva: 
 

• OS-start 2016 i K1H och förbereda inför OS-start mot 2020 i fler klasser 
• Finalplatser på junior-VM och EM 2016 i K1D, K1H, C1H 

 
Utöver det finns satsning på de bästa U23. Det möjligt att nivån på U23-laget kan nå en 
världstoppnivå inom några år, men vägen till världsklass går via kval in i seniorlandslaget. 
 
Tre aktiva har kvalificerat sig i dagsläget till att kunna ta en seniorlandslagsplats 2014 i K1H.  
En aktiv har kvalificerat sig att tävla på VM 2014 i USA i K1H. 
 
Inför OS 2016 
Kval går via VM 2015 och EM 2016. Genom Isak i SOK:s topp och talangprogram, kommer 
extra mycket träning att kunna genomföras i London. För att ta en OS-startplats krävs med 
all säkerhet nivå för semifinalplats på världscup. För K1D görs en särskild satsning med 
individuell matchning under kommande år. 
 
JVM och EM 2016 och framåt 
Från 2016 har Sverige flera aktiva med den längsta kvalitativa slalomträningen bakom sig 
någonsin. Med en god satsning som redan startat kan Sverige från 2016 stadigt ha aktiva i 
världstoppen på juniorsidan. Det fordrar dock en avsevärd satsning av och på denna grupp.  
 
U23 
2014 är det VM i Australien för U23 och juniorer. Dit har ingen kvalificerat sig. JEM och U23-
EM är i Makedonien men är inte en huvudprioritet av ekonomiska skäl. Under sommaren 
finns en däremot en mycket intressant Europacup med möjlighet att starta med många 
aktiva. Det är också ett tillfälle att ha ute fler föräldrar och ledare runtomkring för att utveckla 
kompetens inom slaloms organisation. Europacupen har klasser för 14, 16, juniorer och en 
inofficiell U23-klass. Cupen består av totalt fem tävlingar. 
 
För att ta en U23-plats skall den aktive vid minst ett tillfälle varit under 118 % av vinnartid på 
en stor internationell tävling. I dagsläget har tre aktiva gjort det.



Uttagningstävlingar och regler 2014 seniorer och U23 
Uttagningar för seniorer och U23 kommer att genomföras utomlands på vatten och med 
konkurrens i världsklass, i april/början av maj. Förstahandsalternativ är Tjeckiens 
uttagningstävlingar, och i andra hand Frankrike, Pyrennees cup. Det blir tre tävlingar som 
räknas. 
 
Samma regler som 2013 kommer att användas inklusive tilläggsprocent. Det innebär att 
samtliga tre tävlingar är lika viktiga tills uttagningarna är över.  
 
Kravet för seniorlandslagsplats 2014 är att vid två tillfällen varit under 110 % av vinnartid på 
stor internationell tävling. 
 
För seniorlagsplats skall samtliga i samma klass vara inom 5 %. 
 
För U23-plats skall den aktive vid ett tillfälle varit under 118 % av vinnartid på stor 
internationell tävling, samt vara under 112 % av bäste svensk enligt uttagningstävlingarnas 
totala ranking. C1H drar av 5,3 % och K1D drar av 15,9 %. 
  
K1D tas ut på samma tävlingar som juniorer. 
 
Antal aktiva 
Högst tre senioraktiva, högst en K1D och högst tre U23 tas ut. Ambitionen är att samtliga 
som klarar uttagningsreglerna också tas med i laget. 
 
Uttagningstävlingar för juniorer 
Uttagningar tar ut satsande aktiva t.o.m. 18 år, till Europa cup och utomlandsläger. 
Det blir tre tävlingar i Sverige i början av maj, där de två bästa räknas enligt samma regler 
som 2013. 
 
Antal aktiva 
U23 och juniorer samåker till planerande aktiviteter. Antal tillgängliga platser för juniorer 
påverkas av antal aktiva uttagna i U23. Därför är antalet ungdomar osäkert. Ambitionen är att 
U23 med ungdom tillsammans blir högst sju aktiva. 
 
Verksamhet 
Verksamheten är uppdelad i tre delar enligt nedan. Utöver denna verksamhet finns SOK:s 
topp och talangprogram. 
 

• Senior 
• K1D 
• U23 & junior 

 
Senior 
Deltagande på samtliga fem världscuper, EM och VM. 
 
K1D 
Träningsläger i Prag två veckor samt världscup i Prag och London. Träningsläger i London 
vår och höst 2014 samt U23-verksamhet. 
 
U23 & junior 
Två tvåveckorsläger samt deltagande på hela Europacupen (fem deltävlingar). Aktiva som 
kvalificerar sig till seniorlaget deltar ej i U23-verksamhet. 


