Svenska Konståkningsförbundets
Landslag 2021–2022
Landslag (18 år och äldre)
För landslaget genomförs gemensamma nationella och regionala samlingar under året.
Landslagsåkare tas ut för att medverka på ett flertal internationella tävlingar i syfte att uppnå
kvalpoäng samt att öka sin erfarenhet.

Målsättning
Delta på Mästerskap och Grand Prix
Ha kapacitet att tävla på mästerskap
Mål att delta på OS i Peking 2022 eller OS i Milano 2026

Uttagningskriterier
Åkare som har uppnått ett eller flera av följande kriterier:
•
•
•
•
•
•

Uttagna för att representera Sverige på VM 2021
Kvalificerat sig till Grand Prix serien säsongen 2020–2021 eller 2021–2022
Damer som uppnått en totalpoäng på 150 poäng
Herrar som uppnått en totalpoäng på 190 poäng
Par som har uppnått en totalpoäng på 120 poäng
Isdanspar som har uppnått en totalpoäng på 145 poäng

Poängen ska uppnås vid internationell eller nationell tävling samt SKF anordnade digitala
event under säsongen 2020–2021 eller 2021–2022.

Juniorlandslag (14 - 18 år)
För juniorlandslaget genomförs gemensamma nationella och regionala samlingar under året.
Åkare i juniorlandslaget tas ut att medverka på minst 2 internationella tävlingar i syfte att öka
sin erfarenhet.

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

Uttagningskriterier
•
•
•
•

Damer som uppnått en totalpoäng på 130 poäng
Herrar som uppnått en totalpoäng på 150 poäng
Par som uppnått en totalpoäng på 100 poäng
Isdanspar som uppnått en totalpoäng på 110 poäng

Poängen ska uppnås vid internationell eller nationell juniortävling samt SKF anordnade digitala
event under säsongen 2020–2021 eller 2021–2022.

Utvecklingslandslag (13 år och äldre)
För utvecklingslandslaget genomförs gemensamma regionala samlingar under året.
Utvecklingslandslaget är första steget att till att bli uttagen av förbundet att representera
Sverige och få stöd för internationell tävling. Målet är att få internationell erfarenhet utan att
åkaren känner resultatkrav.
Åkare i utvecklingslandslag tas ut för att medverka på 1 internationell tävling, förutsatt
att åkaren tillhör utvecklingslandslaget, tidigt på aktuell säsong.
Fokus ligger på att förstärka förutsättningarna och hjälpa åkarna tillsammans med sin tränare
att bli bättre rustade för att ta steget upp till internationellt tävlande. Detta görs via en individuell
satsning.

Målsättning
Utveckla kapacitet att tillhöra junior- eller seniorlandslag inom kort.

Uttagningskriterier
Åkare i utvecklingslandslaget uppnår sin plats baserat på deras prestation vid tävling under
innevarande säsong. Alla åkare anslutna till Svenska Konståkningsförbundet kan bli uttagna
till utvecklingslandslaget när som helst under säsongen förutsatt att de uppnår nedan
beskrivna kriterier.
Herrar junior
Herrar senior
Damer junior
Damer senior
Par junior
Par senior
Isdans junior
Isdans senior

140 poäng
180 poäng
120 poäng
145 poäng
90 poäng
100 poäng
120 poäng

Svenska Konståkningsförbundet och Internationella kommittén förbehåller sig rätten att frångå̊
dessa kriterier vid särskilda skäl. Rätten finns också att bjuda in gäståkare.

