Riktlinjer för kvalificering till landslagsuppdrag 2019 för åldersklasserna
U14 och U-17 till JEM samt till Scandinavian Youth Championships (NM)
Under säsongen 2019 är följande landslagsuppdrag aktuella:

NM U-14, U-17 och U-21

13-14 juli, Vallenskbaek Danmark

Youth EM

27-31 augusti, Roquebrune sur Argens Frankrike

Vid uttagning av trupperna till dessa mästerskap görs en samlad bedömning av nedanstående
faktorer, utan inbördes rangordning:
•
•

•
•

•

Kandidaternas bedömda möjligheter att ta framskjutna placeringar, finalplatser och medaljer
o Förmåga i förhållande till rådande konkurrens i klassen/grenen.
Kandidaternas presterade tävlingsresultat o Resultat gjorda efter 2018-06-30, vid tävlingar
med minst NTH-status.
o En hög högstanivå är meriterande, liksom en hög lägstanivå.
Kandidaternas förmåga i övriga grenar
o Kvalificering att ställa upp i fler grenar är meriterande men ej avgörande.
Var och när tävlingsresultat är presterade
o Formen i nära anslutning till uttagningen väger tyngre än gamla resultat.
o Resultat presterade i prestigefyllda sammanhang (t.ex. mästerskap) väger tungt.
Budget och ekonomiska förutsättningar
o SVWF:s strävan är att ta ut så många kvalificerade åkare till respektive mästerskap
som ekonomin tillåter.

Nedan anges riktvärden för hur många åkare som SVWF planerar att ta ut till respektive mästerskap
samt när uttagning sker samt. Kandidater som har förmåga att prestera i höjd med dessa nivåer
besitter störst möjlighet att tas ut.
Beslut om uttagning tas av SVWF Vattenskidkommitté:
•
•
•
•

Anders Johansson (ordförande)
Jan Bogne
Johan Thyr
Michael Kjellander

Förbundskaptener/ledare vid de olika mästerskapen är Mikael Aldman och Jimmie Westlund.

Scandinavian Youth Championships, U-14, U-17 och U-21
13-14 juli, Vallenskbaek Danmark

Antal åkare som tas ut: 10 st
Nedanstående atleter är uttagna och kommer att representera Sverige, utöver dessa har vi möjlighet
att ta ut ytterligare en kvinnlig atlet i någon av åldersklasserna:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Victor Blomqvist Nora VSK
Elliot Westlund Gävle VSK
Viktor Råström Nyköpings VSK
Ella Björlin Borgviks VSK
Ted Törnquist VSK Svanen
Charlie Westlund Gävle VSK
Noa Johansson Vittsjö VSK
Karl Waldefeldt Vänersborgs VSK
Cajsa Larsson Vänersborgs VSK

Beslut om uttagning av ytterligare en atlet tas 2019-06-01

IWWF E&A Youth Championships, U-14 och U-17
27-31 augusti, Roquebrune sur Argens Frankrike

Antal åkare som tas ut: 7 st
Nedanstående atleter är uttagna och kommer att representera Sverige, utöver dessa har vi möjlighet
att ta ut ytterligare två atleter:
•
•
•
•
•

Victor Blomqvist Nora VSK
Elliot Westlund Gävle VSK
Viktor Råström Nyköpings VSK
Charlie Westlund Gävle VSK
Simon Aldman Göteborgs VSK

Beslut om uttagning av ytterligare två atleter tas 2019-07-21
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