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Atleten ska:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Inneha giltigt medlemskap i en förening ansluten SVWF
Inneha svensk tävlingslicens utfärdad av SVWF
Inneha svenskt pass
Helt Nytt 2021 - Inneha internationell tävlingslicens utfärdad av IWWF (EMS-licensen). Gäller
per 2021-04-05 bara för tävlingar bakom båt
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 wakeboard sker utifrån sex grundperspektiv:
1. Rättviseperspektivet. Bedömningen görs utifrån faktiska data såsom resultat, ranking och
prestation på och av SVWF och/eller IWWF sanktionerade samt av SVWF
Wakeboardkommitté prioriterade 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
Wakeboardkommitté 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
* SVWF Wakeboardkommitté har fastställt att Prioriterade tävlingar 2021 är samtliga av SVWF
och/eller IWWF sanktionerade tävlingar, både nationella och internationella.
Härunder anges riktvärden för hur många åkare som SVWF Wakeboardkommitté 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 Wakeboardkommitté. Detta med input, underlag och
rekommendationer från aktuell förbundskapten/förbundskaptener.
SVWF Wakeboardkommitté per 2021-04-05:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sven-Oluf Söderberg
Jimmy Palm
Nicolai Perdrup
Clara Dandenell
Daniel Ralphén
Mats Örjes
Magnus Dahlström
Michael Kjellander

2021 IWWF VM - kabel
Datum: 22 – 28 november, Pathum Thani, Thailand
Antal åkare som potentiellt tas ut: 2
Kapten: Ej ännu bestämt
Beslut om uttagning meddelas senast: 2021-09-20

2020 IWWF VM - båt
Datum: 19 – 24 juli, Rieti, Lago del Salto, Italien
Antal åkare som potentiellt tas ut: 1
Kapten: Ingen kapten vid detta mästerskap
Beslut om uttagning meddelas senast: 2021-05-17

2021 IWWF EM Youth - kabel
Datum: Arrangeras eventuellt under juli månad och då i Budapest, Ungern
Antal åkare som potentiellt tas ut: 4
Kaptener: Ej ännu bestämt
Beslut om uttagning meddelas senast: Ej ännu bestämt

2021 IWWF EM Open - kabel
Datum: 1–5 september, Beckum, Tyskland
Antal åkare som potentiellt tas ut: 3
Kapten: Ej ännu bestämt
Beslut om uttagning meddelas senast: 2021-07-19

2021 WWA VM – kabel och båt
Wake Park World Championships, Cancun, Mexico
Datum: Ej ännu bestämt
Antal åkare som potentiellt tas ut: 6
Kapten: Ej ännu beslutat
Beslut om uttagning meddelas senast: Ej ännu bestämt

2021 WWA VM B-lag (Masters & Veterans) – kabel och båt
Wake Park World Championships, Cancun, Mexico
Datum: Ej ännu bestämt
Antal åkare som potentiellt tas ut: 3
Kapten: Ej ännu bestämt
Beslut om uttagning meddelas senast: Ej ännu bestämt

2021 Scandinavian Championships - kabel
Nordiska Mästerskapet, Köpenhamn, Danmark
Datum: Ej ännu bestämt
Antal åkare som potentiellt tas ut: 8
Kapten: Ej ännu bestämt
Beslut om uttagning meddelas senast: Ej ännu bestämt

