Landslag och utvecklingslandslag 2020–2021

Med start kommande säsong kommer strukturen av svenska konståkningslandslaget
matcha världsrankingen och baseras på poäng och potential. Åkare i landslaget ska
ha visat att de uppnått kriterierna baserat på deras prestationer under säsongen
2019–2020.
Åkare i utvecklingslandslaget uppnår sin plats baserat på deras prestation 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.
Landslag
Åkare som har uppnått ett eller flera av följande kriterier kommer tas ut till Svenska
Konståkningsförbundets landslag säsongen 2020–2021:
•
•
•

Uttagna av Svenska Konståkningsförbundet att representera Sverige på
Europamästerskapen under säsongen 2019–2020
Uttagna av Svenska Konståkningsförbundet att representera Sverige på
Världsmästerskapen under säsongen 2019–2020
Kvalificerat sig av ISU att delta på ISU Grand Prix Serie 2020–2021

Ytterligare landslagskriterier för en åkare som inte blev uttagen av förbundet till ISU
mästerskap eller av ISU att delta på en ISU Grand Prix Serie:
•
•

Damer som uppnått en sammanlagd poäng på 150 poäng internationellt eller
160 poäng nationellt under säsongen 2019–2020
Herrar som uppnått en sammanlagd poäng på 190 poäng internationell eller
200 poäng nationellt under säsongen 2019–2020

Svenska Konståkningsförbundet och Internationella kommittén förbehåller sig rätten
att frångå dessa kriterier vid särskilda skäl.

Utvecklingslandslag

Svenska Konståkningsförbundet kommer ha en öppen inbjudan till en try-out för att
ge möjlighet att representera Svenska Konståkningsförbundet på ISU Junior Grand
Prix serien och andra utvalda internationella tävlingar på junior- och seniornivå
kommande säsong. Processen går till enligt följande:
•

•

•

•

•

Ansökningsformuläret skickas in av åkarens tränare, via e-post till Svenska
Konståkningsförbundet (patrick.malmquist@skatesweden.se) för deltagande i
try-out för utvecklingslandslaget. Ansökan kommer finns tillgänglig för
nedladdning från den 1 juni 2020 på Svenska Konståkningsförbundets
hemsida. Ansökningsperioden börjar den 5 juni 2020 och slutar den 24 juni
2020. Ansökan kommer att omfatta, men inte begränsas till, information om
sommarträning, tränare och tävlingsresultat 2019–2020.
Svenska Konståkningsförbundet planerar sedan för individuella videosamtal
för åkare, tränare och målsmän för åkarna. Information kommer ges senast
den 14 juli, 2020 med mer information om planerat videosamtal.
Kort- och friåkningsprogram ska skickas in via länk till Svenska
Konståkningsförbundet under augusti månad. Programmen ska åkas i sin
helhet med alla element.
Åkare kommer rankas efter deras prestationer vid den första nationella
tävlingen (Elitserien) och kommer få möjligheten att representera Sverige
internationellt baserat på deras kompetens för 2020–2021. Prestationen för
både kort och friåkningen kommer ligga till grund i beslutsprocessen.
Uttagningar till internationella tävlingar hösten 2020 och våren 2021 kommer
ske efter try-out periodens slut. Uttagna åkare till utvecklingslandslaget
kommer baseras på åkarnas resultat vid try-out, och de kommer bli uttagna att
utvecklingslandslaget.

De åkare som ansöker om en plats i utvecklingslandslaget måste kunna visa på
möjligheterna att uppnå följande sammanlagda poäng under deras try-out.
Herrar 13-15 år

140 + poäng

Herrar 16-18 år

165 + poäng

Herrar 18 +

180 + poäng

Damer 13-15 år

120 + poäng

Damer 16-18 years

135 + poäng

Damer 18 +

145 + poäng

Juniorer eller seniorer som under säsongens gång uppnår poängkriterierna ovan,
kommer tas ut till utvecklingslandslaget för resterande del av säsongen.

Övriga internationella tävlingar
Åkare som ej ingår i landslag och utvecklingslandslag kommer kunna tävla på egen
bekostnad på utvalda internationella ISU tävlingar som representant för Sverige.
Listan över tillgängliga tävlingar avsedda för denna tävlingsnivå kommer publiceras
på Svenska Konståkningsförbundets hemsida senast den 31 juli 2020. Följande
poängkriterier måste vara uppfyllda för att åkaren ska kunna delta på dessa
internationella ISU tävlingar. Poängen kan uppnås under säsongen 2019–2020 och
2020–2021 på alla nationella eller internationella tävlingar.
Minimum Poäng
Seniorer Herrar

150 + poäng

Seniorer Damer

120 + poäng

Junior Herrar

130 + poäng

Junior Damer

100 + poäng

Advanced Novice Boys

75 + poäng

Advanced Novice Girls

75 + poäng

Andra internationella tävlingar (Interclub)
Åkare utanför strukturen ovan kan tävla på egen bekostnad, på interclub tävlingar.
Inbjudningar till interclubtävlingarna publiceras på Svenska Konståkningsförbundets
hemsida.

