
 

 

 

Svenska Konståkningsförbundets 
Landslag 2022–2023 

 
 

Landslag 

För landslaget genomförs gemensamma nationella samlingar under året. Landslagsåkare 
tas ut för att medverka på ett flertal internationella tävlingar i syfte att uppnå kvalpoäng till 
mästerskap, samt att öka sin erfarenhet.  
 

Målsättning 

Delta på Challenger tävlingar, ISU Grand Prix samt mästerskap.  
Ha kapacitet att tävla på ISU mästerskap genom att uppnå de tekniska poängen.  
Mål att delta på OS i Milano 2026 och OS 2030. 

 

Uttagningskriterier 

Åkare som har uppnått ett eller flera av följande kriterier har möjlighet att söka till landsla-
get: 

• Uttagna för att representera Sverige på EM 2022. 

• Uttagna för att representera Sverige på VM 2022. 

• Kvalificerat sig till ISU Grand Prix serien säsongen 2022–23. 

• Damer 19 år (2002-07-01): totalpoäng på 135 poäng vid internationell eller nationell 
tävling sanktionerad av SKF säsongen 2021–2022 eller 2022–23, alternativt uppvisar 
kapacitet och potential att nå poängen under säsongen på landslagslägret v.34 (2022).   

• Damer äldre än 19 år: totalpoäng på̊ 145 poäng vid internationell eller nationell tävling 
sanktionerad av SKF säsongen 2021–2022 eller 2022–23 alternativt uppvisar kapacitet 
och potential att nå poängen under säsongen på landslagslägret v.34 (2022). 

• Herrar 19 år (2002-07-01): totalpoäng på̊ 170 poäng vid internationell eller nationell 
tävling sanktionerad av SKF säsongen 2021–2022 eller 2022–23, alternativt uppvisar 
kapacitet och potential att nå poängen under säsongen på landslagslägret v.34 (2022). 

• Herrar äldre än 19 år: totalpoäng på̊ 180 poäng vid internationell eller nationell tävling 
sanktionerad av SKF säsongen 2021–2022 eller 2022–23, alternativt uppvisar kapa-
citet och potential att nå poängen under säsongen på landslagslägret v.34 (2022). 

• Par: totalpoäng på 120 poäng vid internationell eller nationell tävling sanktionerad av 
SKF säsongen 2021–2022 eller 2022–23, alternativt uppvisar kapacitet och potential 
att nå poängen under säsongen på landslagslägret v.34 (2022). 

• Isdanspar: totalpoäng på 145 vid internationell eller nationell tävling sanktionerad av 
SKF säsongen 2021–2022 eller 2022–2023, alternativt uppvisar kapacitet och potential 
att nå poängen under säsongen på landslagslägret v. 34 (2022).  

 
 



 

 

Ansvar vid antagning till landslaget 
• I den mån det är möjligt efter gemensam säsongsplanering med sportchef att delta 

på gemensamma nationella samlingar samt Elitserien och SM.    

• Underteckna Team Sweden överenskommelse. 

• Åkaren ska vid antagningstillfället vara skadefri, vid god hälsa och i god form. 
 
 
Svenska Konståkningsförbundet och Internationella kommittén förbehåller sig rätten att 
frångå dessa kriterier vid särskilda skäl. Rätten finns också att bjuda in gäståkare.  
  



 

 

 

Juniorlandslag 

För juniorlandslaget genomförs gemensamma nationella samlingar under året. Åkare i juni-
orlandslaget tas ut att medverka på minst 2 internationella tävlingar i syfte att öka sin erfa-
renhet. 
 

Målsättning 

Delta på Juniormästerskap och JGP. 
Ha kapacitet att tävla på seniormästerskap inom tre till fem år.  
Förberedas för att ingå i landslaget. 
 

Uttagningskriterier 

Åkare som har uppnått ett eller flera av följande kriterier har möjlighet att söka till 
juniorlandslaget: 

• Uttagna för att representera Sverige på JVM 2022. 

• Damer 15–16 år: totalpoäng på 120 poäng vid internationell eller SKF sanktionerad 
nationell juniortävling under säsongen 2021–2022 eller 2022–23, alternativt uppvisar 
kapacitet och potential att nå poängen under säsongen på landslagslägret v. 34 (2022). 

• Damer 17–18 år: totalpoäng på̊ 130 poäng vid internationell eller SKF sanktionerad 
nationell juniortävling under säsongen 2021–22 eller 2022–23, alternativt uppvisar 
kapacitet och potential att nå poängen under säsongen på landslagslägret v. 34 (2022). 

• Herrar 15–16 år: totalpoäng på 140 poäng vid internationell eller SKF sanktionerad 
nationell juniortävling under säsongen 2021–2022 eller 2022–23, alternativt uppvisar 
kapacitet och potential att nå poängen under säsongen på landslagslägret v. 34 (2022). 

• Herrar 17–18 år: totalpoäng på̊ 150 poäng vid internationell eller SKF sanktionerad 
nationell tävling under säsongen 2021–22 eller 2022–23, alternativt uppvisar kapacitet 
och potential att nå poängen under säsongen på landslagslägret v. 34 (2022). 

• Par: totalpoäng på 100 poäng vid internationell eller SKF sanktionerad nationell tävling 
under säsongen 2021–22 eller 2022–23, alternativt uppvisar kapacitet och potential att nå 
poängen under säsongen på landslagslägret v. 34 (2022). 

• Isdans: totalpoäng på 110 poäng vid internationell eller SKF sanktionerad nationell 
tävling under säsongen 2021–22 eller 2022–2023, alternativt uppvisar kapacitet och 
potential att nå poängen under säsongen på landslagslägret v. 34 (2022). 

 

*Poäng gäller utan eventuell bonuspoäng.  
**Poängen för säsongen 2022–2023 kan komma att ändras efter ISU Congressen i juni 
2022.   

 
 

Ansvar vid antagning till juniorlandslaget 
• I den mån det är möjligt efter gemensam säsongsplanering med sportchef att delta 

på gemensamma nationella samlingar samt Elitserien och SM.    

• Underteckna Team Sweden överenskommelse. 



 

 

• Åkaren ska vid antagningstillfället vara skadefri, vid god hälsa och i god form. 
 
 
Svenska Konståkningsförbundet och Internationella kommittén förbehåller sig rätten att 
frångå dessa kriterier vid särskilda skäl. Rätten finns också att bjuda in gäståkare.  
 
 
* Landslagsläger V.34 2022 
Visa på en utvecklingspotential + visa på en 2 års plan  

• Senior damer 19–20 år kunna minst 4 trippelhopp  

• Senior herrar 19–20 år minst alla trippelhopp   

• Junior damer 15–16 år kunna minst 3 tripplar  

• Junior herrar 15–16 år kunna minst 5 trippelhopp  
 
 
  


