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SVWF Kvalgränser 2019 - U21 & Open 
 
För att vara aktuell att bli uttagen till 2019 års landslag och representera Sverige och SVWF 
vid något av de fyra mästerskapen under året skall atleten ha uppnått nedan resultat efter  
2018-06-30. NM för U21 hanteras i separat dokument tillsammans med U14 och U17. 
 
Tävlingsresultat ska vara presterade vid tävling som minst har RLH-status.  
Viktigt att poängtera är att ett uppnående av nedan gällande kvalgränser ej garanterar en 
plats i laget som skickas till respektive mästerskap utan endast gör atleten i fråga valbar som 
kandidat.  Uttagning kommer ske utifrån antal platser som finns tillgängliga i laget enligt SVW
Fs budget.  
 
Då samtliga mästerskap är planerade ovanligt tidigt under året har hela eller delar av lagen 
tagits ut baserat på 2018 års resultat.   
I de fall där samtliga av SVWF bekostade platser är fyllda finns fortsatt möjlighet att fram till  
sista kvaldag bli aktuell som ”wild-card-entry”.  
  
 
  

Aktuella Tävlingar 2019  
  
U-21 VM 4–7/7 Edmonton, Kanada  
 
Open EM 18–21/7 Seseña, Spanien  
  
U-21 EM 2–4/8  Dnipro, Ukraina  
  
Open VM 13–18/8  Putrayaja, Malaysia  
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2019 IWWF World Under 21 Waterski Championships  
  
  
För att vara aktuell att bli uttagen till U21 VM krävs att atleten har stor chans till 
final och möjlighet till medalj.  
 
Av budgetmässiga skäl har SVWF beslutat att vårt lag maximalt ska bestå av tre atleter.   
I tillägg finns även möjlighet att som så kallat ”wild-card-entry” delta där atleten själv står för 
alla kostnader.  
 
Detaljer som officiell anmälan, officiell träning mm. beslutas vid individuellt samtal mellan 
berörd atlet och förbundskapten.  
  
  
U-21 VM  Slalom   Hopp  Trick  
Herrar  3.50/58/11.25  55,6m  6940p  
Damer  3.00/55/12.00  40,8m  4810p  
  
Sista Kvaldag 5/5, 2019  
  
  
Redan uttagna atleter:  

• Jakob Bogne  

• Felix Blomqvist  

• Tim Törnquist  
 
Förbundskapten:  

• Peder Blomqvist 
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2019 E&A Open Waterski Championships  
  
  
För att vara aktuell att bli uttagen till Open EM krävs att atleten har god chans till final.   
Av budgetmässiga skäl har SVWF beslutat att vårt lag maximalt ska bestå av fem atleter.   
 
I tillägg finns även möjlighet att som så kallat ”wild-card-entry” delta där atleten själv står för 
alla kostnader.  
 
Detaljer som officiell anmälan, officiell träning mm. beslutas vid individuellt samtal mellan 
berörd atlet och förbundskapten.  
  
  
Open EM  Slalom   Hopp  Trick  
Herrar  2.50/58/10.75  57,0m  8020p  
Damer  5.50/55/12.00  43,2m  4830p  
  

Sista Kvaldag 18/5, 2019  
  
  
Redan uttagna atleter:  

• Hanna Edebäck  

• Jakob Bogne  

• Jennifer Täfvander  

• Felix Blomqvist  

• Patrik Öhman  
 
Förbundskapten:  

• Johan Thyr 
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2019 E&A U21 Waterski Championships  
  
  
För att vara aktuell att bli uttagen till U21 EM krävs att atleten har god chans till final.   
Av budgetmässiga skäl har SVWF beslutat att vårt lag maximalt ska bestå av fem atleter.   
 
I tillägg finns även möjlighet att som så kallat ”wild-card-entry” delta där atleten själv står för 
alla kostnader.  
 
Detaljer som officiell anmälan, officiell träning mm. beslutas vid individuellt samtal mellan 
berörd atlet och förbundskapten.  
  
  
U-21 EM  Slalom   Hopp  Trick  
Herrar  1.50/58/11.25  52,1  5320p 
Damer  2.00/55/12.00 37,9  3450p  
  
Sista Kvaldag 1/6, 2019  
  
  
Redan uttagna atleter:  

• Jakob Bogne  

• Felix Blomqvist  

• Tim Törnquist  
 
Förbundskapten:  

• Johan Thyr 
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2019 IWWF World Waterski Championships  
   
För att vara aktuell att bli uttagen till Open VM krävs att atleten har stor chans till 
final och möjlighet till medalj.  
 
Av budgetmässiga skäl har SVWF beslutat att vårt lag maximalt ska bestå av fyra atleter.   
I tillägg finns även möjlighet att som så kallat ”wild-card-entry” delta där atleten själv står för 
alla kostnader.  
 
Detaljer som officiell anmälan, officiell träning mm. beslutas vid individuellt samtal mellan 
berörd atlet och förbundskapten.  
 
  
  
Open VM  Slalom   Hopp  Trick  
Herrar  2.50/58/10.75  61,5  9400p  
Damer 2.00/55/11.25  46,3  6830p  
   
Sista Kvaldag 13/6, 2019   
  
  
Uttagna atleter:  

• Hanna Edebäck  

• Jakob Bogne   

• Felix Blomqvist  
 
Förbundskapten:  

• Johan Thyr 
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Uttagning 

Vattenskidkommittén 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 - Ju närmare aktuellt mästerskap ett resultat är 
presterat desto tyngre väger det, dessutom väger resultat som presterats på ett 
mästerskap (SM, NM, EM eller VM) 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 

 
 
Vid jämförelser av resultat i olika grenar kommer framförallt den officiella 
Europarankinglistan att användas vid 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 Vattenskidkommitté 2019 består av följande medlemmar: 
 

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

 
  
Av Johan Thyr och SVWF VSK-Kommittee 2019-05-03  
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