Svenska Triathlonförbundet

Kvalkriterier för svenska landslaget på långdistans 2018
Svensk Triathlon 2020
Svenska Triathlonförbundet och dess medlemsföreningar arbetade under hösten 2016 fram ett
styrdokument och en strategi mot 2020. Strategin gäller för all verksamhet och godkändes på
årsmötet 2017. Dokumentet anger ambitionsnivå och riktning samt leder oss mot 2020 och framåt.

Vision för svensk triathlon 2020
Svensk triathlon – världens bästa!

Mål för elitverksamheten
2020 ska Svensk Triathlon
•

Vinna medaljer på internationella mästerskap (dam och herr)

•

Ha sju elitmiljöer (NIU, RIG, RIU, NEC) *

•

Sex aktiva på topp-100 på ITU-rankingen

*NIU = Nationellt godkänd idrottsutbildning, RIG = Riksidrottsgymnasium,
RIU = Riksidrottsuniversitet, NEC = Nationellt Elitcentra

Uttagningskriterier för 2018
Svenska Triathlonförbundet (STF) kommer under 2018 att ta ut landslag för seniorer på
långdistans. Landslaget ska bestå av våra bästa utövare med målet att nå världstoppen eller med en
möjlighet att vara med i toppen som senior. För att bli uttagen och få ekonomiskt stöd ska du ha
skickat in en ansökan om uttagning till elitkommittén. För att vara berättigad till landslagsstöd
krävs det att du prioriterar förbundets landslagsaktiviteter och att du kommunicerar din
utvärdering, målsättning och tävlingsplanering. Kommunikationen sker med vår sportchef Angela
Fox (angela.fox@svensktriathlon.org) och alla uttagningar görs av elitkommittén.
Förbundet kommer även att arrangera test och utvecklingshelger där det finns möjlighet till
testlopp i simning och löpning, vilket även är öppet för långdistansare (dock inget krav för att bli
uttagen till landslaget, då vi inte har några kvaltider för långdistans). Som aktiv kvalificerar du dig
genom officiella tävlingsresultat och på internationella meriter. Kvalperioden sträcker sig från
1 juni 2017-1 september 2018.
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Svenska Triathlonförbundet

Datum för läger, tävlingar och utvecklingshelger 2018 (för de som vill)
15–17/12

Träningshelg / Testhelg

Malmö

18/1–1/2

Elitläger (uttagning, 8 platser)

Playitas

17–18/2

Testhelg / Go the distance (800 frisim, 1500 frisim)

Stockholm

26/2–12/3

Elitläger (uttagning, 8 platser)

Playitas

27-29/4

Testhelg

Ort meddelas senare

Kravspecifikationer
För att bli uttagen utan någon egenavgift ska du skicka in en intresseanmälan med följande
dokument: utvärdering av 2017, din målsättning för 2018 och dina internationella meriter från
perioden 1 juni 2017-1 september 2018. Förbundsstöd utgår till de tävlingar som är uppsatta i
STF:s internationella tävlingskalender och i den mån vår elitbudget för 2018 räcker. (Beslut om
2018 års budget kommer först i januari.) Kommunikationen sker med vår sportchef Angela Fox och
alla uttagningar görs av elitkommittén. Intresseanmälan skickas till angela.fox@svensktriathlon.org
senast 30/4 2018.

Uttagning mot en egenavgift
Du kan bli uttagen mot en egenavgift om du anses ha möjlighet att konkurrera. Uttagning mot en
egenavgift gäller endast på STF:s internationella tävlingar inom Europa.
För 2018 gäller följande egenavgifter:
Internationell tävling i Europa: 3000 kr

Tävling med 100 % egenfinansiering
Som senior kan du även få beviljat att starta och bekosta tävlingar på egen hand. Förfrågan om en
anmälan görs då till angela.fox@svensktriathlon.org minst 40 dagar innan start. För att få tävla
krävs det att du har konkurrerat i toppen på SM minst ett år innan internationellt deltagande och
att din ansökan blir beviljad av elitkommittén.

Tävlingar långdistans 2018
Till säsongen 2018 kommer Svenska Triathlonförbundet att fokusera på långdistans-VM och EM i
medeldistans. Ambitionen är att ta ut ett landslag till både EM och VM. Utöver det finns det även
möjlighet att bli uttagen mot en egenavgift eller 100 % egenfinansiering.

2018 ITU World Championships, Long Distance Triathlon
14 juli 2018 • Middelfart/Odense, Danmark
För att vara aktuell för deltagande på VM ska den aktive visat upp resultat som visar att denne har
goda chanser att konkurrera. Vår ambition är att skicka två damer och två herrar till långdistansVM i Danmark med stöd för anmälan, resa och boende. Uttagningen görs av elitkommittén och
baserat på officiella resultat från 2017 och 2018. Utöver de som blir uttagna med full ersättning
kommer vi även ta ut de som kan konkurrera och som är villiga att åka med mot 100 % i
egenfinnansering. Är du intresserad av att bli uttagen, skickar in din intresseanmälan till
angela.fox@svensktriathlon.org senast 30/4 2018.
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2018 ETU European Championships, Middle Distance Triathlon
27-28 oktober 2018 • Ibiza, Spanien
För att bli uttagen utan någon egenavgift till EM ska den aktive visat upp resultat som visar att
denne har goda chanser att ta medalj. Vår ambition är att skicka två aktiva till långdistans-EM på
Ibiza. Uttagningen görs av elitkommittén och baserat på officiella resultat från 2017 och 2018.
Utöver de som blir uttagna mot full ersättning, så kommer vi även ta ut de som kan konkurrera och
som är villiga att åka mot 100% i egenfinnansering. Är du intresserad av att bli uttagen, skicka in
din intresseanmälan till angela.fox@svensktriathlon.org senast 30/4 2018.

Ironman World Championship
13 oktober 2018 • Kailua-Kona, Hawaii
För att tävla på Ironman Hawaii måste du kvala via andra Ironmantävlingar. Tävlingen är ett
inofficiellt VM, men då större delen av världseliten står på startlinjen vill förbundet ge ett stöd på
15 000 kr till de som kvalificerar sig i elitklassen.
…
Har du frågor om långdistans eller uttagningarna är du välkommen att höra av dig!
Angela Fox
070-886 79 19
angela.fox@svensktriathlon.org
/ Elitkommittén
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