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Kvalkriterier och tävlingar för svenska landslaget 
Kortdistans 2021 
  

	

	

Uttagningskriterier	för	landslaget	i	kortdistans	för	2021		

Svenska	 Triathlonförbundet	 kommer	 under	 2021	 att	 ta	 ut	 landslag	 för	 seniorer,	 U23,	 junior	 och	
ungdomar.	Landslaget	ska	bestå	av	våra	bästa	utövare	med	målet	att	nå	världstoppen	eller	med	en	
möjlighet	att	vara	med	i	toppen	som	ungdom,	junior,	U23	och	senior.	Uttagningarna	till	mästerskap	
2021	 kommer	 baseras	 på	 resultat	 från	 2021,	 där	 ranking	 och	 resultat	 i	 triathlon	 rankas	 högst,	
därefter	duathlon	i	kombination	med	kapacitetkrav	i	simning	och	i	tredje	hand	kvalkriterier	i	simning	
och	 löpning.	 Under	 2021	 kommer	 Svenska	 Triathlonförbundet	 ta	 ut	 aktiva	 för	 elitläger	 och	
kontinuerliga	 tester	 på	 Bosön.	 Uttagningen	 till	 läger	 och	 tester	 baseras	 på	 träningsbakgrund,	
målsättningar	och	att	bygga	en	bra	gruppdynamik,	där	de	aktiva	kan	få	sparring	och	utvecklas	både	
individuellt	och	som	grupp.	

För	att	bli	uttagen	och	få	ekonomiskt	stöd,	kan	du	kvalificera	dig	genom	att	nå	kvalkriterierna	för	
internationell	ranking,	internationella	resultat,	nationella	resultat	eller	genom	att	klara	kvaltiderna	
för	 simning	 och	 löpning.	 Kvaltiderna	 ska	 vara	 officiella	 tävlingsresultat	 från	 en	 simtävling	 eller	
löptävling	under	2021	(se	datum	för	uttagning	nedan).	Det	är	totaltiden	som	räknas,	vilket	innebär	
att	du	som	aktiv	kan	bli	uttagen	om	du	är	15	sekunder	över	på	ett	av	kraven	om	du	har	15	sekunders	
marginal	i	det	andra	kravet.		

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	 2021.	
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.	

	
	
Vid	frågor	är	ni	välkomna	att	kontakta	mig:		
Angela	Fox	
angela.fox@svensktriathlon.org		
0708-86	79	19	
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Kvaltider	för	svenska	landslaget	2021		

Kvaltiderna	är	baserade	på	internationella	resultat	från	2016-2020	och	motsvarar	en	topp	20	nivå	i	
världen	för	respektive	ålder.	

	
*För	u23	och	senior	gäller	kvaltider	på	800	frisim	och	5	km	löpning,	där	det	är	totaltiden	som	räknas,	där	du	
som	aktiv	kan	vara	15	sekunder	över	tiden	på	ett	av	kraven	om	du	har	15	sekunders	marginal	i	det	andra	kravet.		
	

Internationella	mästerskap	och	uttagningar	2021		

 

uttagningar	2021 

• Uttagning 1 – 16 maj 2021 
• Uttagning 2 – 11 juli 2021 
• Uttagning 3 – 15 augusti 2021 
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Senior		

För	 senior	 krävs	 det	 att	 du	 som	 aktiv	 har	 konkurrerat	 i	 elitfältet	 på	 SM	 minst	 ett	 år	 innan	
internationellt	 deltagande.	 Ditt	 utvärderings	 och	 målsättningsdokument	 ska	 vara	 inskickat	 till	
sportchefen	och	du	ska	ha	som	långsiktigt	mål	att	konkurrera	i	toppen	internationellt.		

Kravspecifikationer		
För	 att	 bli	 uttagen	 och	 få	 ekonomiskt	 stöd	 till	 tävlingar,	 ska	 våra	 kvalkriterier	 för	 senior	 vara	
uppfyllda.	 Du	 kan	 kvalificera	 dig	 genom	 att	 nå	 kvalkriterierna	 för	 internationell	 ranking,	
internationella	resultat,	nationella	resultat	eller	genom	att	klara	kvaltiderna	för	simning	och	löpning.		
Tiderna	ska	vara	officiella	 tävlingsresultat	 från	en	simtävling	eller	 löptävling	som	är	kontrollmätt	
under	2021	(se	datum	för	uttagning	nedan).	Det	är	totaltiden	som	räknas,	vilket	innebär	att	du	som	
aktiv	kan	bli	uttagen	om	du	är	15	sekunder	över	på	ett	av	kraven	om	du	har	15	sekunders	marginal	i	
det	 andra	kravet.	 Förbundsstöd	utgår	 till	 de	 tävlingar	 som	du	blir	uttagen	 till	 och	 i	 den	mån	vår	
elitbudget	för	2021	räcker	till.	(2021	års	budget	beslutas	på	årsmötet)	För	att	bli	uttagen	och	få	stöd	
i	 din	 elitsatsning,	 krävs	 det	 att	 du	 prioriterar	 förbundets	 landslagsaktiviteter	 och	 att	 du	
kommunicerar	en	tydlig	utvecklingsplan	med	utvärdering	av	2020	och	målsättningar	för	2021/2022.	
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.	
	
World	Triathlon	Championship	Series		

Antalet	 startplatser	är	55	platser	 för	damer	och	55	platser	 för	herrar,	där	50	platser	 fördelas	 till	
triathleter	med	högst	ranking	på	World	Triathlon	Series	Ranking	(1)	och	World	Triathlon	Ranking	
(2).	De	sista	5	platserna	fördelas	av	en	 jury,	som	kan	ta	ut	ytterligare	5	platser	till	startlistan	(55	
platser),	baserade	på	nomineringar	från	respektive	förbund.		
	
World	Triathlon	Cup		

Antalet	 startplatser	är	65	platser	 för	damer	och	65	platser	 för	herrar,	där	60	platser	 fördelas	 till	
triathleter	med	högst	ranking	på	World	Triathlon	Series	Ranking	(1)	och	World	Triathlon	Ranking	
(2).	De	sista	5	platserna	fördelas	av	en	 jury,	som	kan	ta	ut	ytterligare	5	platser	till	startlistan	(65	
platser),	baserade	på	nomineringar	från	respektive	förbund.	
	
Europe	Triathlon	Cup		

Antalet	 startplatser	är	70	platser	 för	damer	och	70	platser	 för	herrar,	där	65	platser	 fördelas	 till	
triathleter	med	högst	ranking	på	World	Triathlon	Ranking	(1)	och	Continental	Ranking	(2).	Är	antalet	
anmälningar	 färre	än	70	aktiva	med	rankingpoäng,	 fördelas	resterande	platser	upp	till	70	platser	
enligt	turordningen,	en	aktiv	per	nation,	med	tilldelning	från	värdlandet	och	efterföljande	nationer	i	
bokstavsordning.	Maximalt	antal	tävlande	från	respektive	förbund	är	5	aktiva	respektive	7	platser	
för	värdnationen	för	gällande	tävling	enligt	ovan	turordning.	
	
EM		

För	seniorer	arrangeras	EM	på	sprint	distans	och	olympisk	distans.	Maximalt	antal	tävlande	är	70	
damer	respektive	herrar.	Startlistan	produceras	enligt	följande	kriterier;	topp	10	från	föregående	års	
EM	 på	 olympisk	 distans,	 triathleter	 med	 högst	 poäng	 på	World	 Triathlon	 Ranking	 och	 därefter	
triathleter	med	högst	rankingpoäng	på	Continental	ranking	list.	
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VM		

För	 senior	 arrangeras	 2021	 ett	 VM	på	 sprint	 distans	 och	 olympisk	 distans	 (avslutningen	 för	 VM	
serien).	 Maximalt	 antal	 startplatser	 är	 65	 i	 dam-	 respektive	 herrklassen.	 Startlistan	 produceras	
utifrån;	 45	platser	 från	World	Triathlon	 Series	Ranking	och	World	Triathlon	Ranking,	 15	platser	
(3/kontinent)	 från	 Continental	 Championships	 (Afrika,	 Amerika,	 Asien,	 Europa,	 Oceania)	 och	 5	
platser	som	tas	ut	av	en	tävlingsjury.	Maximalt	antal	nationsplatser	är	5	per	nation.		

	
Mix-Stafett	

Har	vi	möjlighet	att	tävla	i	mix-stafett	(2	damer	+	2	herrar)	med	ett	konkurrenskraftigt	lag,	kan	en	
fjärde	lagmedlem	tas	ut	även	om	inte	alla	kvalkriterier	är	100%	uppfyllda.	

	

Du	kan	bli	uttagen	på	följande	resultat	2021	

• Topp	150,	World	Triathlon	Ranking	
• Topp	20,	WTS-tävling	(VM-serietävling)		
• Topp	20,	World	Triathlon	Cup	
• Topp	10,	Europe	Triathlon	Cup	
• Topp	20,	EM	
• Topp	20,	VM	
• Topp	15,	U23	EM	
• Topp	15,	U23	VM	
• Uppnådda	kvaltider	från	officiella	tävlingar	i	simning	och	löpning	2021		
• Toppresultat	på	SM	i	triathlon	och	duathlon	SM	2021	

	

Uttagning	16	maj	2021	

	

	

Uttagning	baseras	på	följande	kvalkriterier:		

• Internationell	ranking	(16	maj	2021)	
• Internationella	resultat	i	triathlon	från	1	januari	2021	till	och	med	16	maj	2021.	
	

Har	du	inte	klarat	kvalkriterierna	på	internationell	ranking	eller	internationella	resultat,	behöver	
du	resultat	på	följande	för	att	bli	uttagen:	

	
• Uppnådda	kvaltider	i	både	simning	och	löpning	på	officiella	tävlingar	1	jan–16	maj	2021	
• Nationella	resultat	och	från	STF	kvaldag,	1	januari	2021	-	16	maj	2021.	

	
Officiella	resultat	skickas	till	angela.fox@svensktriathlon.org	senast	16	maj	2021.	
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Uttagning	11	juli	2021	

	
	

Uttagning	baseras	på	följande	kvalkriterier:		

• Internationell	ranking	(11	juli	2021)	
• Internationella	resultat	i	triathlon	från	1	januari	2021	till	och	med	11	juli	2021	
• Nationella	resultat	från	1	januari	2021	–	11	juli	2021	

	
	
Uttagning	15	augusti	2021	

	

	

Uttagning	baseras	på	följande	kvalkriterier:		

• Internationell	ranking	(15	augusti	2021)	
• Internationella	resultat	i	triathlon	från	1	januari	2021	till	och	med	15	augusti	2021.	
• Nationella	resultat	från	1	januari	2021	–	15	augusti	2021	

	
	
Uttagning	till	landslaget	med	ekonomiskt	stöd	till	tävlingar	utöver	mästerskap	
	
För	aktiva	som	klarat	kvalkriterierna	och	har	ranking	för	att	komma	med	på	startlistan,	vill	vi	även	
ge	ett	ekonomiskt	stöd	för	att	tävla	på	Europe	Triathlon	Cup,	World	Triathlon	Cup	och	World	
Triathlon	Series	(i	den	mån	vår	elitbudget	för	2021	räcker	till).	
	
	
Tävling	med	en	100	%	egenfinansiering	
	
Som	senior	kan	du	bli	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	internationellt	
som	senior	krävs	det	att	du	minst	uppfyllt	kvalkriterierna	 i	 simning	och	 löpning	 för	U23.	För	att	
komma	med	på	startlistan	krävs	det	att	du	har	internationell	ranking	för	respektive	tävling.		
	
	
Internationella	tävlingar	2021	
https://triathlon.org/events	
	
	
Vid	frågor	är	ni	välkomna	att	kontakta	mig:		
Angela	Fox	
angela.fox@svensktriathlon.org		
0708-86	79	19	



 

	
Svenska	Triathlonförbundet,	Nedre	Kaserngården	5,	415	27	Göteborg																																																																																															
angela.fox@svensktriathlon.org	|	Telefon	Angela:	+46	70-886	79	19		

www.svensktriathlon.org		

Kvalkriterier	landslaget	2021	
(2021-06-05)	

U23		

För	att	tävla	i	U23	ska	du	vara	mellan	18	och	23	år	(född	mellan	2003	och	1998).	Som	aktiv	ska	du	
ha	konkurrerat	i	toppen	av	elitfältet	på	SM/JSM	minst	ett	år	innan	internationellt	deltagande.	Ditt	
utvärderings	 och	 målsättningsdokument	 ska	 vara	 inskickat	 till	 sportchefen	 och	 du	 ska	 ha	 som	
långsiktigt	mål	att	konkurrera	i	toppen	internationellt.	

Kravspecifikationer		

För	att	bli	uttagen	och	få	ekonomiskt	stöd	till	tävlingar,	ska	våra	kvalkriterier	för	U23	vara	uppfyllda.	
Du	 kan	 kvalificera	 dig	 genom	 att	 nå	 kvalkriterierna	 för	 internationell	 ranking,	 internationella	
resultat,	nationella	resultat	eller	genom	att	klara	kvaltiderna	för	simning	och	löpning.	Tiderna	ska	
vara	officiella	tävlingsresultat	från	en	simtävling	eller	löptävling	som	är	kontrollmätt	under	2021	(se	
datum	för	uttagning	nedan).	Det	är	totaltiden	som	räknas,	vilket	 innebär	att	du	som	aktiv	kan	bli	
uttagen	om	du	är	15	sekunder	över	på	ett	av	kraven	om	du	har	15	sekunders	marginal	i	det	andra	
kravet.	Förbundsstöd	utgår	till	de	tävlingar	som	du	blir	uttagen	till	och	i	den	mån	vår	elitbudget	för	
2021	 räcker	 till.	 (2021	 års	 budget	 beslutas	 på	 årsmötet)	 För	 att	 bli	 uttagen	 och	 få	 stöd	 i	 din	
elitsatsning,	krävs	det	att	du	prioriterar	förbundets	landslagsaktiviteter	och	att	du	kommunicerar	en	
tydlig	 utvecklingsplan	 med	 utvärdering	 av	 2020	 och	 målsättningar	 för	 2021/2022.	
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.	 För	 uttagning	 till	
seniortävlingar,	gäller	kvalkriterierna	för	senior.	
	
	
Du	kan	bli	uttagen	på	följande	resultat	2021	

• Topp	250,	World	Triathlon	Ranking	
• Topp	25,	WTS-tävling	(VM-serietävling)	
• Topp	25,	World	Triathlon	Cup	
• Topp	15,	Europe	Triathlon	Cup	
• Topp	20,	U23	VM	
• Topp	20,	U23	EM	
• Topp	3,	Junior	Europe	Triathlon	Cup	
• Topp	15,	junior	EM	
• Topp	15,	junior	VM	
• Uppnådda	kvaltider	från	officiella	tävlingar	i	simning	och	löpning	2021	
• Toppresultat	på	SM	i	triathlon	och	duathlon	SM	2021	

U23	EM		
	
För	 U23	 arrangeras	 EM	 på	 sprint	 eller	 olympisk	 distans.	 Maximalt	 antal	 tävlande	 är	 70	 damer	
respektive	 herrar.	 Startlistan	 produceras	 enligt	 utefter	 poäng	 på	World	 ranking	 list	 och	 därefter	
triathleter	med	högst	rankingpoäng	på	Continental	ranking	list.	Maximalt	antal	nationsplatser	är	2-
3	per	nation.		
	
För	att	bli	uttagen	till	U23	EM	ska	du	ha	internationella	resultat	och	möjlighet	att	konkurrera	om	en	
topp	20-placering.		
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U23	VM		

U23VM	arrangeras	 på	 olympisk	 distans.	Maximalt	 antal	 tävlande	 är	 70	 damer	 respektive	 herrar.	
Startlistan	produceras	utefter	poäng	på	World	ranking	list.	Maximalt	antal	nationsplatser	är	2-3	per	
nation.		
	
För	att	bli	uttagen	till	U23	VM	ska	du	ha	internationella	resultat	enligt	våra	kvalkriterier	för	2021	och	
ha	möjlighet	att	konkurrera	om	en	topp	20-placering.		
	
Mix-Stafett	

Har	vi	möjlighet	att	tävla	i	mix-stafett	(2	damer	+	2	herrar)	med	ett	konkurrenskraftigt	lag,	kan	en	
fjärde	lagmedlem	tas	ut	även	om	inte	alla	kvalkriterier	är	100%	uppfyllda.	
	

	

Uttagning	16	maj	2021	

	

	

Uttagning	baseras	på	följande	kvalkriterier:		

• Internationell	ranking	(16	maj	2021)	
• Internationella	resultat	i	triathlon	från	1	januari	2021	till	och	med	16	maj	2021.	
	

Har	du	inte	klarat	kvalkriterierna	på	internationell	ranking	eller	internationella	resultat,	behöver	
du	resultat	på	följande	för	att	bli	uttagen:	

	
• Uppnådda	kvaltider	i	både	simning	och	löpning	på	officiella	tävlingar	1	jan–16	maj	2021	
• Nationella	resultat	och	från	STF	kvaldag,	1	januari	2021	-	16	maj	2021.	

	
Officiella	resultat	skickas	till	angela.fox@svensktriathlon.org	senast	16	maj	2021.	

	

Uttagning	11	juli	2021	

	
	

Uttagning	baseras	på	följande	kvalkriterier:		

• Internationell	ranking	(11	juli	2021)	
• Internationella	resultat	i	triathlon	från	1	januari	2021	till	och	med	11	juli	2021	
• Nationella	resultat	från	1	januari	2021	–	11	juli	2021	
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Uttagning	till	landslaget	med	ekonomiskt	stöd	till	tävlingar	utöver	mästerskap	
	
För	aktiva	som	klarat	kvalkriterierna	och	har	ranking	för	att	komma	med	på	startlistan,	vill	vi	även	
ge	ett	ekonomiskt	stöd	för	att	tävla	på	Europe	Triathlon	Cup	och	World	Triathlon	Cup	(i	den	mån	
vår	elitbudget	för	2021	räcker	till).	
	
	
Tävling	med	en	100	%	egenfinansiering	
	
För	uttagning	till	seniortävlingar,	gäller	kvalkriterierna	för	senior.	Som	U23	kan	du	bli	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	 internationellt	 som	
senior,	krävs	det	att	du	har	uppfyllt	kvalkriterierna	i	simning	och	löpning	för	U23.	För	att	komma	
med	på	startlistan	krävs	det	att	du	har	internationell	ranking	för	respektive	tävling.		
	
	
Internationella	tävlingar	2021	
https://triathlon.org/events 
	
	
Vid	frågor	är	ni	välkomna	att	kontakta	mig:		
Angela	Fox	
angela.fox@svensktriathlon.org		
0708-86	79	19	


