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Kriterier för uttagning till VSK-landslagen 2018 - U-21 & Open 

2018-02-11 
 

För att vara aktuell att bli uttagen till 2018 års landslagstrupp och representera Sverige och SVWF vid 
något av de två mästerskap som specificerats härunder skall atleten ha uppnått nedan specificerade 
resultat efter 2017-06-30. Tävlingsresultat ska vara presterade vid tävling som minst har RLH-status. 
 
Aktuella tävlingar 2018 
 

• U-21 EM                              Roquebrunes-sur-Argens, Frankrike, 30 augusti - 2 september 

• Open EM                             Ioannina Grekland, 6 - 9 september           
                      

 
2018 E&A U-21 Championships: Till U-21 EM har SVWF beslutat, av budgetmässiga anledningar, att 
vårt lag maximalt ska bestå av fyra atleter. Landslagsaspiranter som uppnått och/eller passerat 
nedan kvalgränser är aktuella för uttagning. I tillägg finns även möjlighet att som specialist eller s.k. 
”wild-card-entry” delta. Detaljer som officiell anmälan, officiell träning, kostnadstäckning etc. sker vid 
individuellt samtal med berörd atlet.     
 

U-21 EM Slalom Trick Hopp 

Herrar 2,00/58/11,25 5500 52,0 

Damer 2,00/55/12,00 4000 37,0 

ITE: 2 juli, 2018          Sista kvaldag: 5 augusti, 2018          Entry: 16 augusti, 2018 

 
 

 
2018 E&A Open Championships: Till Open EM finns det sex landslagsplatser (max 4 av samma kön). 
Landslagsaspiranter som uppnått och/eller passerat nedan kvalgränser är aktuella för uttagning. I 
tillägg finns även möjlighet att som specialist eller s.k. ”wild-card-entry” delta. Detaljer som officiell 
anmälan, officiell träning, kostnadstäckning etc. sker vid individuellt samtal med berörd atlet.     
 

Open EM Slalom Trick Hopp 

Herrar 2,00/58/10,75 6500 57,5 

Damer 6,00/55/12,00 5000 45,0 

ITE: 8 juli, 2018       Sista kvaldag: 5 augusti, 2018     Entry: 22 augusti, 2018 

 

Vattenskidkommittén, i samråd med berörd förbundskapten(er), kommer att besluta 

sammansättningen av det lag som skall representera Sverige. Uttagningen kommer, vid behov, att 

särskilja åkare med likvärdiga resultat genom nedan, ej i rangordning, specificerade parametrar. 

- Var och när resultatet gjordes – Förtydligande: Ju närmare aktuellt mästerskap ett resultat är 
presterat desto tyngre väger det. Resultat som presterats på ett mästerskap (SM, NM, EM 
eller VM) väger tyngre än ett resultat presterat på en vanlig RLH-tävling 

- Atletens övriga resultat 
- Atletens möjligheter att ta sig till final  
- Atletens möjligheter att ta medalj 
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Vid jämförelser av resultat i olika grenar kommer framför allt den officiella Europarankinglistan att 
användas i interna diskussioner/beslut.  
 
Efter kommitténs beslut är fattat kommer samtliga berörda atleter informeras av ansvarig 
förbundskapten om vem som tagits ut samt även kommitténs motivering av detta beslut. 
 
SVWF Vattenskidkommittee 2018 består av följande medlemmar: 
 

- Anders Johansson Ordförande  
- Jan Bogne    
- Johan Thyr 
- Michael Kjellander  

 
SVWF Förbundskaptener - 2018 Internationella Mästerskap  
 
2018 E&A U-21 Championships:  
 
Förbundskaptener: Johan Thyr & Peder Blomqvist  
 
2018 E&A Open Championships: 
 
Förbundskaptener: Johan Thyr & Michael Kjellander  
 
 
Av SVWF Vattenskidkommittee 
2018-02-12 
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