UTTAGNINGSKRITERIER FÖR HASTIGHET
2013-2014 SENIOR, JUNIOR och UNGDOM
Generella uttagningar
Målsättning
Svenska Skridskoförbundets målsättning är att arbeta kontinuerligt för att både ha
och utveckla åkare som kan konkurrera i den absoluta världseliten.
Grundpolicy (gäller för samtliga våra idrotter)
 Avtal/överenskommelse upprättas med uttagna ledare och tränare
 Avtal upprättas med uttagna åkare
 Uttagna åkare, ledare och tränare som representerar Svenska
Skridskoförbundet följer de regelverk som gäller för respektive idrott
 Ambitionen är att kostnaderna för uttagna åkare, ledare och tränare så
långt som möjligt vid tävlingstillfället, finansieras av Svenska
Skridskoförbundet.

Uttagningar
Utifrån ovanstående målsättning och grundpolicy sker sedan uttagningar av åkare
till Världscuper och Mästerskap i enlighet med de specifika uttagningskriterier som
är framtagna för respektive idrott. Idrottskoordinatorn Mattias Hadders ansvarar för
samtliga uttagningar i samråd med elitrådet.
Ibland kan undantag göras och åkare som inte fullt ut klarat kriterierna kan tas ut.
Alla uttagningar kommer att presenteras på SSF:s hemsida så fort de är klara. Alla
uttagningar till en tävling kommer inte nödvändigtvis att presenteras samtidigt.
Beroende på hur säsongen utvecklar sig så kan aktiva få information om
respektive uttagningar vid olika tillfällen.

1) Specifika uttagningar – Världscup seniorer
För deltagande på Essent ISU World Cup 2013-2014 krävs att den aktive har
klarat de uppsatta kvaltiderna för respektive distans. Svenska Skridskoförbundet
har beslutat att följa de uppsatta OS-kvaltider som krävs för ett eventuellt OSdeltagande. Kvaltiderna är satta av ISU.
Har aktiva klarat uppsatta kvaltider under säsong 2012-2013 kommer dessa tider
att gälla och man är därmed klar för deltagande på världscupen. Om de svenska
startplatserna räcker till de som har klarat kvaltiderna behövs inga vidare kval. I det
fall där det ser ut att finnas ett behov av ytterligare kval finns sista observationstävlingar uppsatta. Vid varje uttagning kommer hänsyn till tidigare resultat att tas.
För ISU´s kvaltider och övriga information för de olika tävlingarna se ISU
Communications 1799 OWG 2014 SS Qualifying procedure.

Uppsatta kvaltider
Distans
500 m
1000 m
1500 m
3000 m
5000 m
10 0000 m

Damer
39,50
1.18,50
2.00,00
4.15,00
7.20,00 or 4.10,00
(3000m)
n.a.

Herrar
35,90
1.10,80
1.48,50
n.a.
6.33,00
13.30,00 or 6.28,00 (5000
m)

Om en åkare har klarat 1 uppsatt kvaltid kan möjlighet ges att, vid tävling, även
ställa upp på ytterligare distanser om ansvarig tränare anser att det kan vara till en
fördel i tävlingsplaneringen. Uppsatta kvaltider skall ha noterats innan
anmälningstiden löpt ut och på en av ISU godkänd tävling.

Aktuella världscuper 2013-2014

Observationsdatum
Till WC 1-4 är David Andersson förhandsuttagen med motiveringen:
Davids resultat baserat från säsongen 2012-2013.
Sista observationsdatum för WC 1-2:
Sista observationsdatum för WC 3:
Sista observationsdatum för WC 4:

20 oktober
1 november
17 november

Observera att tävlingarna måste vara godkända ISU tävlingar för att resultaten
skall räknas. Mer information: www.isu.org.

2) Specifika uttagningar – Mästerskap seniorer
För deltagande på Essent ISU Championships 2013-2014 krävs att den aktive har
klarat de uppsatt kvaltiderna för respektive distans. Kvaltiderna är satta av ISU
och av Svenska Skridskoförbundets elitråd.
Aktiva ska ha uppnått uppsatta kvaltider under säsongen 2013-2014 (resultat
under säsongen 2012 räknas inte). I de fall där det ser ut att finnas ett behov av
ytterligare kval finns sista observationstävlingar uppsatta. Vid varje uttagning
kommer vi att ta hänsyn till tidigare resultat.
EM 11-12/1 – 2014, Hamar
Höglandsbanor (Calgary & Salt Lake City)
Distans
Damer
3000 m
4.24,00
5000 m
xxx

Herrar
xxx
6.48,00

Övriga banor
Distans
3000 m
5000 m

Herrar
xxx
6.52,00

Damer
4.28,00
xxx

Sverige har 2 startplatser på herrsidan och 1 på damsidan. Ambitionen är att fylla
dessa platser med aktiva som uppnått aktuella kvaltider under säsongen 20132014. Resultaten måste vara gjorda på en av ISU godkänd tävling.
Sista observationstävling: Allround-SM 21-22/12, Uppsala.
Sprint-VM, 18-19/1 – 2014, Nagano
Sverige har 1 startplats för damer och herrar. För ett deltagande måste uppsatta
kvaltider på både 500m och 1000m uppnås.
Distans
500 m
1000 m

Sista observationsdatum:

Damer
39,00
1,17,5

Herrar
35,00
1,09,5

5 januari

Allround-VM 21-23/3 – 2014, Heerenveen
Baseras på det sammanlagda resultatet från EM där de 16 bästa ges möjlighet att
delta på VM. Uppsatta kvaltider oavsett banan måste ha uppfyllts:
Distans
3000 m
5000 m

Damer
4.24,00
xxx

Herrar
xxx
6.48,00

Olympiska spelen 8-22/2 – 2014, Sochi
För att bli uttagen till OS måste Svenska Olympiska Kommitteen (SOK) ha gett
klartecken till deltagande. SOK´s generella krav är 2 x topp 8 som individ och
2 x topp 6 som lag vid internationella mästerskap och världscuper. Aktiva som
ingår i SOK:s program kan tas ut även om det inte har uppfyllt det generella kravet.
Kvaltider för ett deltagande vid OS i Sochi

Ytterliggare information kring kvoter per distans hänvisar vi till ISU Communication
1799 – OWG 2014 SS Qualifying procedure, www.isu.org.
3) Specifika uttagningar – Världscup juniorer
För deltagande på ISU World Cup 2013-2014 krävs att den aktive har klarat de
uppsatta kvaltiderna för respektive distans. Svenska Skridskoförbundet har
beslutat att följa de uppsatta kvaltider som krävs för ett eventuellt JVM-deltagande.
Kvaltiderna är satta av ISU.
Har aktiva klarat uppsatta kvaltider under säsong 2012-2013 kommer dessa tider
att gälla och därmed är man klar för deltagande på världscupen. Om de svenska
startplatserna räcker till de som har klarat kvaltiderna behövs inga vidare kval. I det
fall där det ser ut att finnas ett behov av ytterligare kval finns sista
observationsdatum uppsatta. Vid varje uttagning kommer hänsyn till tidigare
resultat att tas. För ISU´s kvaltider och övriga information för de olika tävlingarna
se ISU Communications 1809 Junior world cup SS 2013-2014 och 1810 Entry
rules and procedures SS Championship 2013-2014.
Alla uttagningar kommer att presenteras på SSF:s hemsida så fort de är klara. Alla
uttagningar till en tävling kommer inte nödvändigtvis att presenteras samtidigt.
Beroende på hur säsongen utvecklar sig så kan någon/några åkare få klartecken
tidigare än andra.
För att bli uttagen till JVC bör den aktive klarat minst 2 kvaltider för deltagande. Till
JVC 3 och JVM kommer aktiva som uppfyllt kravet att delta i JVM´s
allroundprogram att tas ut alternativt aktiva som kan placera sig topp 5 på
individuella distanser. Information för uttagning se mästerskap.

Uppsatta kvaltider
Distans
500 m
1000 m
1500 m
3000 m
5000 m

Damer
42,00
1.25,00
2.10,00
4.45,00
xxx

Herrar
38,00
1.16,00
1.58,00
4,05,00
7,05,00

Om en åkare har klarat 1 uppsatt kvaltid kan möjlighet ges att åkaren även får
ställa upp på ytterligare distanser om ansvarig tränare anser att det kan vara till en
fördel i tävlingsplaneringen.
Uppsatta kvaltider skall ha noterats innan anmälningstiden löpt ut.
Aktuella juniorvärldscuper 2013-2014

Observationsdatum
Till VC 1 är Adam Axelsson, SK Winner och Nils van der Poel, SK Trollhättan
förhandsuttagna med motiveringen: Deras resultat baseras på säsongen
2012-2013
Sista observationsdatum för WC 1 14-15/12:
Sista observationsdatum för WC 2 25-26/1:
Sista observationsdatum för WC 3 1-2/3 & JVM 8-9/3:

29 november
12 december
23 februari

Ekonomi
Samtliga som blir uttagna och tackar ja till sin startplats på JVC 1-3 kommer att
faktureras en deltagaravgift om 1000kr/tävling. Övriga kostnader står SSF för.

4) Specifika uttagningar – Mästerskap, Junior
För deltagande på ISU Championships 2013-2014 krävs att den aktive har klarat
de uppsatta kvaltiderna för allroundprogrammet. Om aktiva är potentiella Topp-5
kandidater på enskilda distanser kommer de att ges möjlighet att delta och därmed
behöver inte kravet för deltagande i allroundprogrammet uppfyllas. Kvaltiderna är
satta av ISU. Aktiva ska ha uppnått uppsatta kvaltider under säsongen 2013-2014
(resultat under säsongen 2012 räknas inte) Vid varje uttagning kommer hänsyn till
tidigare resultat att tas. För ISU´s kvaltider och övriga information för de olika
tävlingarna se ISU Communications 1810 Entry rules and procedures for SS
Championship.
Junior-VM, 8-9/3 – 2014, Bjugn
Uppsatta kvaltider:
Distans
Damer
500 m
42,00
1000 m
1.25,00
1500 m
2.10,00
3000 m
4.45,00
5000 m
xxx

Herrar
38,00
1.16,00
1.58,00
4,05,00
7,05,00

Sista observationsdatum för JWC 3 1-2/3 & JVM 8-9/3:

23 februari

5) Specifika uttagningar – Ungdomslandskampen
För deltagande på ungdomslandskampen 2014 kommer en samlad bedömning att
göras utifrån resultat och deltagande på Majortävlingar, Vikingloppet och
Ungdoms-SM. Ungdoms-SM ses som sista observationstävling för uttagningen till
landskampen. I de fall någon är förhindrad att delta i någon av ovanstående
tävlingar så meddelas detta till Mattias.hadders@skridsko.rf.se.
Ungdomslandskampen (Sverige – Norge – Finland),
8-9/3 – 2014, Göteborg
Klasserna för ungdomslandskampen är, Junior B och C, (14-16år). 4st åkare per
klass kommer att tas ut till tävlingen, totalt 16 åkare.
Observationstävlingar
Novemberlöpet/Major 1: Trollhättan,
Vikingloppet: Göteborg,
Stockholm Trophy/Major 2: Stockholm
Haga mini/Major 3: Hagaström
Ungdoms-SM: Sundsvall

16-17 november
11-12 januari
18-19 januari
8-9 februari
22-23 februari

Ekonomi
Samtliga som blir uttagna och tackar ja till sin startplats på ungdomslandskampen
kommer att få betala en deltagaravgift på 500kr. Förbundet täcker resterande del
av kostnaden.

Information
För ytterligare information om uttagningskriterier kontakta:
Idrottskoordinator Mattias Hadders
Mattias.hadders@skridsko.rf.se
08-699 61 82

2013-09-16 (MH)

