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Europeisk Ungdomslandskamp/utvecklingssamling i Heerenveen 
för junior C och junior B 

Det Nederländske Skridskoförbundet KNSB bjuder in till utvecklingssamling med en avslutande 
endagstävling/landskamp i Heerenveen 3 – 8 januari 2023. 

Heerenveen är ett officiellt ISU Development Center och detta vill vara en utvecklingssamling för 
aktiva och ledare. De aktiva vill bli indelade i grupper med aktiva från andra nationer och med 
åkare på likvärdig nivå. 
Tränarna kommer att jobba med sammansatta grupper med åkare från olika nationer. 

Denna landskamp ersätter i år tidigare traditionella ungdomslandskampen mellan Norge, Finland, 
Danmark/Storbritannien och Sverige. Detta nya koncept är en del av en landskamp som tidigare 
funnits mellan Tyskland, Nederländerna och Norge där vi nu har fått en inbjudan.  

Plan för resan är: 

Sverige har möjligheten att ställa upp med 12 aktiva som i utgångspunkten fördelar sig med 
(fördelningen är ej helt låst) 
Junior C tjejer 3 aktiva 
Junior C killar 3 aktiva 
Junior B tjejer 3 aktiva 
Junior B killar 3 aktiva 

När det gäller uttagning till detta så kommer vi att titta på resultat från föregående säsong samt 
resultat uppnådda under hösten och vintern 2023 och resultat från både internationella och 
nationella tävlingar. Vi kommer att använda alla tillgängliga resultat från hösten fram till och med 
den 20 december (dvs resultat från Novemberloppet, Winbergs Minne, Gärdehovspokalen och 
övriga tillgängliga resultat) 
Vi vill att föreningar med aktiva som har ett intresse av detta ger en återkoppling på intresse för 
ett eventuellt deltagande innan den 6 dec.  
Slutgiltig uttag/nominering kommer att göras efter den 15 dec.  

Vi behöver inte fylla alla platser, men det kan även finnas utrymmer för ojämnt antal i respektive 
klasser. En dialog med respektive förening kommer att genomföras innan en slutgiltig 
nominering. Nominering och uttagning görs av Elit och Utvecklingskommittén. 

Datum Vad - aktivitet

3 januari Resa till Heerenveen

4 – 6 januari Träning på is och barmark i Heerenveen

7 januari Tävling/landskamp (500m – 1500 m och 
masstart 10 varv)

8 januari Hemresa

                                                                                                                                                                    



 

Det kommer att vara en egenavgift kopplat till lägret/tävlingen och den kommer att skilja sig från 
den traditionella egenavgiften som har varit på 1500 kr, då detta nu blir ett flerdagarsevent med 
både träning och tävling. Egenavgiften för detta uppdrag kommer att bli preliminärt på 3500 sek. 

Egenavgiften kommer att täcka fly och transport till och från Heerenveen, boende och mat 3 – 8 
januari, träningsavgifter och anmälningsavgiften till tävlingen. 

Som sagt så skulle vi behöva en preliminär intresseanmälan senast den 6 dec.  

Huvudledare på denna resa blir Claudia Wallin från Göteborg tillsammans med Erik Wetterdahl 
från Södermalms IK.  

För frågor eller funderingar kontakta Idrottskoordinator Bent Erik ”Bento” Brenden på bent-
erik.brenden@swesports.org eller på 08 699 6188 

Bent Erik ”Bento” Brenden 
Idrottskoordinator 
Svenska Skridsko-, Kälk-  och Rullidrottsförbundet 
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