SVWF kriterier för kvalificering till landslagsuppdrag
inom disciplinen barfota 2020
av: SVWF Barfota-Kommittee 2020-03-18

Atleten ska:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Inneha giltigt medlemskap i en förening ansluten SVWF
Inneha svensk tävlingslicens utfärdad av SVWF
Inneha svenskt pass
Kontinuerligt rapportera från både träning och tävling till berörd förbundskapten enligt
individuell överenskommelse med hen
Ha mycket god förståelse för de sportsliga regler som gäller vid deltagande på det aktuella
mästerskapet/mästerskapen
Till fullo förstå innehållet i och signera den 10-sidiga bilagan Landslagets Spelregler innan
uttagning till aktuellt landslagsuppdrag görs. Görs endast en gång per säsong och levereras
signerat till berörd förbundskapten
Till fullo förstå att det alltid är idrottsutövares ansvar att känna till och följa gällande
antidopingregler. Läs mer i Landslagets Spelregler
Till fullo förstå att all landslagsverksamhet ska genomsyras av att riktlinjerna i SVWF Alkohol
och Drogpolicy efterlevas. Läs mer i Landslagets Spelregler
Ha genomfört Riksidrottsförbundets webbaserade antidopingutbildning, Ren Vinnare

Uttagning till landslagen inom disciplinen barfota sker utifrån sex grundperspektiv:
1. Rättviseperspektivet. Bedömningen görs utifrån faktiska data såsom resultat, ranking och
prestation på och av SVWF och/eller IWWF sanktionerade tävlingar och vid tidigare
mästerskap, både nationella och internationella. Denna punkt är den av de sex
grundperspektivs-punkterna som ska väga tyngst då punkten ger en fullständigt objektiv
grund för bedömning
2. Prestationsperspektivet. Här ska bedömningen genomsyras av att se till de förutsättningar
varje enskild individ bedöms ha för framtida prestationer. Under denna punkt bedöms
egenskaper som, men inte begränsat till, en atlets tekniska färdigheter, karaktärsdrag, ålder
och idrottsutövarens möjligheter till en kort- eller långsiktig stark prestation
3. Denna punkt tar hänsyn till SVWFs ekonomiska möjligheter sett till antalet aktiva som SVWF
barfota-Kommittee kan stötta. Det ekonomiska perspektivet kommer att ligga till grund för
rangordning av mästerskap och antalet aktiva och ledare som kommer att tas ut till varje
unikt mästerskap

4. Under denna punkt bedöms, men inte begränsat till, varje enskild atlets inställning,
målmedvetenhet, attityd och sportsliga uppträdande
5. Under denna punkt bedöms bland annat atletens attityd till idrotten och om huruvida varje
enskild individ kan anses vara en god representant/ambassadör för såväl sporten som den
egna hemmaföreningen, SVWF och landslaget
6. Under denna punkt tas hänsyn till den personliga satsningen som sträcker sig längre än
innevarande säsong
Härunder anges riktvärden för hur många åkare som SVWF barfota-Kommittee planerar att ta ut till
respektive mästerskap samt när uttagningen offentliggörs. Landslagsaspiranter som har förmåga att
prestera i höjd med ovan sex punkter besitter störst möjlighet att tas ut.
Beslut om mästerskapsuttagning görs av SVWF barfota-Kommittee. Detta med input, underlag och
rekommendationer från aktuell förbundskapten/förbundskaptener.
SVWF Barfotakommitté 2020:
•
•
•
•
•
•

Peter Norberg (ordförande)
Anders Olofsson
Simon Williamsson
Mikael Söderqvist
Dennis Andersson
Michael Kjellander (SVWF Sportchef)

Junior, Open och Senior
2020 Scandinavian Open Championships
31 juli – 1 augusti, Brumundal, Norge
Antal åkare som tas ut: Ingen begränsning
Atleten bekostar själv resor till och från arenan samt boende, SVWF bekostar startavgift, officiell
träning.
Kapten: Simon Williamsson

2020 IWWF E&A Championships
18-21 augusti, Cirencester, England
Antal åkare som tas ut: 6 st. I dagsläget inga åkare
Kaptener: Utses bland de som ämnar resa eller ställa upp, i dagsläget ingen

2020 IWWF Orange Open
4-6 september, Maurik, Holland
Antal åkare som tas ut: 6 st.
Atleten bekostar själv resor till och från arenan samt boende, SVWF bekostar startavgift, officiell
träning.
Kapten: Utses bland de som ämnar resa ellet ställa upp, i dagsläget familjen Olofsson (3 st)

2020 IWWF World Championships
Har I dagsläget skjutits upp till obestämd tid. Sidney, Australien
Antal åkare som tas ut: 3 st. I dagsläget inga åkare
Kapten: Utses bland de som ämnar resa eller ställa upp

2020 IWWF övriga internationella tävlingar
Sverige har I dagsläget inga åkare som ämnar åka på annan tävling än de nämnda ovan
Antal åkare som tas ut: I samråd med barfotakommitteen och egen bekostnad
Kapten: Utses bland de som ämnar resa eller ställa upp

