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 Uttagningskriterier för landslaget på långdistans 2022  

Svenska Triathlonförbundet (STF) kommer under 2022 att ta ut landslag för långdistans till VM. 

Landslaget ska bestå av våra bästa utövare med målet att nå världstoppen eller med en möjlighet att 

vara med i toppen. För att bli uttagen och få ekonomiskt stöd, ska du ha tidigare internationella 

resultat och en möjlighet att konkurrera om en topp 5 placering.  

För att bli uttagen och få stöd i din elitsatsning, krävs det att du prioriterar förbundets 

landslagsaktiviteter och att du kommunicerar en tydlig utvärdering och målsättning för 2022. 

Kommunikationen sker med vår sportchef (angela.fox@svensktriathlon.org) och alla uttagningar 

görs i samråd med elitkommittén. Elitkommittén har rätt att frångå kvalkriterierna i enstaka fall för 

både aktiva som är kvalificerade och som inte riktigt uppfyllt kraven. 

 

Kravspecifikationer  

För att bli uttagen till VM krävs det att du som aktiv har konkurrerat i pro klassen. Vi ser gärna att du 

tävlat internationellt under några år och att du har som långsiktigt mål att konkurrera i den yttersta 

toppen internationellt.  

 
 
Uttagning med ekonomiskt stöd från förbundet 

Du kan bli uttagen på officiella tävlingsresultat från 2021 till och med datum för uttagning till 

respektive tävling 2022. Förbundsstöd utgår till VM om du blir uttagen och i den mån vår elitbudget 

för 2022 räcker till. (2022 års budget beslutas på årsmötet i mars) För att vara berättigad till 

landslagsstöd krävs det att du kommunicerar en tydlig målsättning och tävlingsplanering. 

Kommunikationen sker med vår sportchef (angela.fox@svensktriathlon.org) och alla uttagningar 

görs av elitkommittén.  

World Triathlon tävlingar 2022 
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Tidigare resultat från 2021-2022 som gäller för uttagning  VM 2022 

• Europe Triathlon EM eller World Triathlon VM (top-5) 

• Ironman qualifier (top-3) 

• Ironman 70.3 qualifier (top-3) 

• Challenge Middel Distance (top-3) 

• Challenge Full Distance (top-3) 

• Challenge The Championship (top-5) 

• Challenge The PTO Championship (top-10) 

• Kvalifikation till Ironman World Championship Hawaii  

• Kvalifikation till Ironman 70.3 World Championship  

 

Uttagning 10 juli 2022 

 

• 2022 Europe Triathlon Long Distance Championships (om det inte blir något VM) 

• 2022 World Triathlon Long Distance Championships**  

 

Uttagningen baseras på följande kvalkriterier:  

• Internationell ranking långdistans, PTO World Ranking (10 juli 2022)  
• Internationella resultat i triathlon från 1 januari 2021 till och med 10 juli 2022 
• Din personliga utvärdering och målsättningsdokument för 2022/2023 

 
Intresseanmälan och officiella resultat skickas till angela.fox@svensktriathlon.org,  senast 10 juli 

 

** Datum för 2022 World Triathlon Long Distance Championship är ej bestämt, datum för uttagning 

kan därav komma att ändras. 

 

Tävling med en 100 % egenfinansiering  

Har du möjlighet att vara med och konkurrera om en topp 15 placering, kan du bli beviljad att starta 
på både EM och VM om du bekostar din tävling 100% på egen hand.  
 

 
Vid frågor är ni välkomna att kontakta mig:  
Angela Fox 

angela.fox@svensktriathlon.org  
0708-86 79 19 
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