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Förbundets målsättning är att arbeta kontinuerligt, långsiktigt och hållbart för att både ha och utveckla 
åkare som kan konkurrera i den absoluta världseliten. 
 
Avtal/överenskommelse tecknas med aktuella ledare och tränare inför varje uppdrag 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
För frågor och mer information kontaktas:  
Idrottskoordinator Bent Erik Brenden  
  
 
E-post: bent-erik.brenden@swesports.org  
Telefon. 08-699 61 88 (kopplad till mobil) 

 

 

 

mailto:bent-erik.brenden@swesports.org
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Kriterier 
Uttagning till världscuper och mästerskap i enlighet med gällande 
 

• Kriterier för uttagningar Short Track Speedskating,  

• Kriterier för uttagningar Long Track Speedskating,  

Beslut om tävlingsrepresentation 

I de fall förbundet har en utsedd förbundskapten/samordnare/landslagsledare för SweSkating har 
denna i uppdrag att i samråd med Idrottskoordinator för Elit och utveckling inför varje tävling lämna 
förslag på aktiva och ledare som ska erbjudas möjlighet att representera förbundet. I de fall 
verksamheten är under uppbyggnad och ingen sådan roll finns är Idrottskoordinator för Elit och 
utveckling ansvarig för att följa utveckling och förbereda underlag i enlighet med riktlinjer för uttagning 
och representation. Förslaget presenteras sedan för Elit- och utvecklingskommittén som tar det 
slutgiltiga beslutet.    

 

Presentation av uttagningar 
Idrottskoordinatorn informerar om uttagningar inom 5 arbetsdagar efter sista observationsdatum.  
 

Informationen lämnas via mejl till 
• berörda föreningar  

• de aktiva som blivit uttagna 

• utsedda ledare  

• samt publiceras på www.swesports.org   

Observera att alla uttagna till en tävling inte nödvändigtvis presenteras samtidigt utan att aktiva kan 
komma att få information om respektive uttagning vid olika tillfällen. 

 

Ekonomi 
Ekonomiskt stöd som kan komma att lämnas i samband med erbjudande om uttagning till tävlings-
representation. Det eventuella stödet kan komma att variera från 0% - 100% förbundsfinansiering. Vi 
strävar efter att stå för hela kostnaden i samband med representation vid EM, VM och Junior VM. 
 

För aktiva som uppnått nivå A 
• Aktiva som blir uttagna att representera förbundet på denna nivå kan komma att få hela eller delar av 

aktiviteten finansierad, mer om nivåindelningen se respektive kriterier för uttagning. 

För aktiva som uppnått nivå B 
• Aktiva som blir uttagna att representera förbundet på denna nivå kan komma att få delar av aktiviteten 

finansierad, mer om nivåindelningen se respektive kriterier för uttagning 

Egenavgifter  
Egenavgifter kan förekomma och summan kan variera beroende på förbundets ekonomi, antal uttagna 
åkare, ledare och tränare, faktiska kostnader, tävlings ort, uppnådd nivå (A eller B) mm 
 

Med anledning av att vi inte i förväg vet hur många åkare som presterar och kvalar in i enlighet med 
uttagningskriterierna så kan vi inte fastställa egenavgifterna före uttagningarna. 
 

Information om egenavgifter lämnas i samband med besked om uttagning. 
 

Vid uttagna till ungdomslandskampen är egenavgiften fastställd till 1000 kr/aktiv när tävlingen 
genomförs i Sverige och med 1500 kr/aktiv då tävlingen genomförs utomlands. Upplägg för 
ungdomslandskampen och ett möjligt nytt koncept är under diskussion vilket gör att förutsättningar och 
egenavgifter kan komma att ändras. 
 

Faktura för egenavgifter skickas till den aktives förening efter genomförd tävling.   

http://www.swesports.org/


 
 

 6 

 

 

 

 

Svenskt deltagande  
Förbundet har för avsikt att delta vid världscuper och mästerskap under säsongen under 
förutsättningen att det gynnar laget och/eller de aktivas prestation och utveckling. Dock har de två 
senaste säsonger varit pausade för Short Track på grund av pandemi. Då vi i dagsläget inte har aktiva 
på seniornivå så kommer inte detta att vara prioriterad under säsongen 2022/2023.  
 
De ekonomiska förutsättningarna för deltagande kan komma att variera och mer information om detta 
hittar ni under ”representation” tidigare i detta dokument. 

 
 

 

 

Världscup  
För att ges möjlighet att delta på en världscuptävling under säsonger har vi valt att använda en 
uttagningsmodell som baseras på nivå A och B. Respektive nivå beskrivs nedan. 
 

Uttagningarna grundar sig på: 
• placeringar och resultat i tävlingar på internationell nivå  

• rikt tider noterade på nationella mästerskap och internationella tävlingar  

• en samlad bedömning av den aktives prestation och säsong 

Om det är jämt mellan aktiva vid uttagning granskas även  
• vart de aktiva har tävlat 

• vilken nivå av tävlingar  

• om dom har tävlat vid samma tävling tittar vi på inbördes möten 

Rikttider  
Nivå A Tiderna relaterar till kravanalys för Short Track Speedskating 
Damer   Herrar  
500m 44,3  500m 41,7  
1000m 1.32,6   1000m 1.26,3  
1500m 2.24,0   1500m 2.16,5  

 
Nivå B  Tiderna relaterar till kravanalys för Short Track Speedskating 
Damer   Herrar  
500m 46,0  500m 42,8 
1000m 1.34,3  1000m 1.28,5 
1500m 2.28,0  1500m 2.18,5 

 
Representation, det är ingen självklarhet att få delta på en eller flera världscuper. ISU har för 
säsongen 2022 – 2023 satt minimitider för att överhuvudtaget kunna vara berättigad att starta på en 
världscuptävling.  
För nationer med 1 aktiv per katergori gäller följande tider: 
Damer 49,48 
Herrar 46,62 
För nationer med 2 eller flera anmälda så gäller följande minimitider: 
Damer 47,81 
Herrar 45,04 
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På nivå A befinner sig aktiva som vid upprepade tävlingar visat på resultat motsvarande kvarts- och 
semifinalplatser på världscup och mästerskap. 
Aktiva som är uttagna på B-nivå bör påvisa en tydlig resultat- och prestationsutveckling för att vara 
aktuell för ytterligare uttagningar.  
 

Världscup 1 Montreal  
Datum: 28 – 30 october 2022   Plats: Montreal, Canada  
Sista observationsdatum:  Ej aktuellt i dagsläget 
 
Uttagningen grundar sig på:  

• då endast ett fåtal tävlingar har genomförts senaste 2 år och utan Svensk deltagande så är detta i dagsläget 

inte aktuellt att deltaga på 

Världscup 2 Salt Lake City 
Datum: 4 – 6 november 2022   Plats: Salt Lake City, USA  
Sista observationsdatum: Ej aktuellt i dagsläget 
 
Uttagningen grundar sig på  

• då endast ett fåtal tävlingar har genomförts senaste 2 år och utan Svensk deltagande så är detta i dagsläget 

inte aktuellt att deltaga på 

Världscup 3 Almaty, Kazakstan 
Datum: 9 – 11 december 2022   Plats: Almaty, Kazakstan 
Sista observationsdatum: Ej aktuellt i dagsläget 
 

Uttagningen grundar sig på  
• då endast ett fåtal tävlingar har genomförts senaste 2 år och utan Svensk deltagande så är detta i dagsläget 

inte aktuellt att deltaga på 

Världscup 4 Almaty, Kazakstan 
Datum:  16 – 18 december     Plats: Almaty, Kazakstan 
Sista observationsdatum: Ej aktuellt i dagsläget  
 

Uttagningen grundar sig på 
• då endast ett fåtal tävlingar har genomförts senaste 2 år och utan Svensk deltagande så är detta i dagsläget 

inte aktuellt att deltaga på 

Världscup 5 Dresden, Tyskland 
Datum:  3 – 5 februari     Plats: Dresden, Tyskland 
Sista observationsdatum: Sista december 2022 
 

Uttagningen grundar sig på  
• då endast ett fåtal tävlingar har genomförts senaste 2 år och utan Svensk deltagande så är detta i dagsläget 

inte aktuellt att deltaga på. 

• Resultat och prestationer uppnådda under första del av säsongen 2022-2023 kommer att följas upp och 

bevakas 

Världscup 6 Dordrecht, Nederländerna 
Datum:  10 – 12 februari 2023    Plats: Dordrecht, Nederländerna 
Sista observationsdatum: Sista december 2022  
 

Uttagningen grundar sig på  
• då endast ett fåtal tävlingar har genomförts senaste 2 år och utan Svensk deltagande så är detta i dagsläget 

inte aktuellt att deltaga på. 

• Resultat och prestationer uppnådda under första del av säsongen 2022-2023 kommer att följas upp och 

bevakas 
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Mästerskap 
 

Europamästerskap (EM)  
Datum: 13 - 15 januari 2023  Plats: Gdansk, Polen 

Sista observationsdatum 20 december 

  

Uttagningen baseras på en samlad bedömning av tider och placeringar gjorda under  

säsongen med inriktning på minst kvartsfinalnivå i tävlingen. 

Uttagningarna grundar sig på:  

• placeringar och resultat i tävlingar på internationell nivå  

• rikt tider noterade på nationella mästerskap eller internationell tävling  

• en samlad bedömning av den aktives säsong 

Kvotplatser  
Damer 1 plats Herrar 1 plats 

 
Kvaltider  
För att bli aktuell för uttagning till EM ska den aktive ha uppnått IUS:s kvaltider 
Damer 49,48  Herrar 46,62  

 
Enligt ISU’s regelverk ska uppnådda kvaltider noteras vid någon utav följande uppsatta tävlingar: 

• ISU mästerskap 

• Världscuptävlingar  

• Internationella tävlingar som finns upptagna i ISU`s kalender 

• Nationella mästerskap som är sanktionerad av förbundet 

 
Världsmästerskap (VM) 
Datum: 10 - 12 mars 2023   Plats: Seoul, Korea 
Sista observationsdatum 16 januari 
 
Uttagningen baseras på en samlad bedömning av tider och placeringar gjorda under världscuper och 
EM med inriktning mot minst topp 30 nivå i tävlingen. 
Uttagningen grundar sig på: 

• placeringar och resultat i tävlingar på internationell nivå  

• rikt tider noterade på nationell eller internationell tävling  

• en samlad bedömning av den aktives säsong  

 
Kvotplatser  
Damer 1 plats Herrar 1 plats 
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Ett av målen med deltagande för juniorer är att förbereda talangfulla ungdomar att utvecklas mot en 
långsiktig seniorelit.
Säsongen 2020 - 2021 stängdes helt ner och inga tävlingar för junior genomfördes på grund av den 
rådande pandemi. Även under 2021 – 2022 var det särdeles få eller inga tävlingar.  
 
Förhoppningsvis så kommer kommande säsong att kunna genomföras och då kan det vara aktuellt att 
delta i internationell sammanhang.  

 

Internationella tävlingar 
Star Class/Junior Challenge  
 
Star Classtävlingar ger talangfulla ungdomar en möjlighet att vidareutvecklas och att ta ett steg på 
vägen mot en möjlig framtida seniorsatsning/elitverksamhet. Detta ses på som utveckling och vi 
uppdaterar med information kring dessa tävlingar fortlöpande. Vid intresse, kontakt ansvarig på 
förbundet för vidare information. Tillgänglig information kommer att läggas upp på www.swesports.org 
så fort detta finns tillgänglig. 

 
Uttagningarna grundar sig på: 

• för deltagande till Junior Challenge den aktive vara på nivå som är under ISU:s  

grundläggande kvaltider 

• resultat och prestationer under säsongen 2021/2022 samt under hösten 2022 

• placeringar i tävlingar på internationell nivå 

• en samlad bedömning av den aktives säsong och utveckling 

 

Short track Junior Challenge  
Datum: 25 – 27 november  Plats: Torino, Italien 
Sista observationsdatum: 7 nov 2022 
 
 

Short track Junior Challenge  
Datum: 24 -26 februari  Plats: Leeuwarden, Nederländerna 
Sista observationsdatum: 29 januari 2023 
 

Europa cup final/Junior Challenge (Final Star Class) 
Datum: 24 – 26 mars  Plats: Heerenveen, Nederländerna 
 
Uttagning till Europacupfinalen kräver att den aktive (junior A och B) finns med bland de 8 främsta på 
den officiella rankinglistan som presenteras.   

 

Mästerskap 

European Youth Olympic Festival (EYOF),  
Datum: 22- 24 januari 2023  Plats: Pontebba, Italien 
Sista observationsdatum: 

 
Uttagning grundar sig på resultat uppnådda under hösten/säsongen 2022/2023 och uttagningen görs i 
en samverkan mellan Förbundet och SOK (Sveriges Olympiska kommitté). 

  

http://www.swesports.org/
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Världsmästerskap Junior (JVM)  
Datum: 27 – 29 januari   Plats:  Dresden, Tyskland 
Sista observationsdatum: 19 dec 2022 

 
Uttagning till JVM görs genom en samlad bedömning av uppnådda resultat med inriktning att den 
aktiva ska ha en möjlighet att placera sig topp 30.  
Uttagningen grundar sig på: 

• placeringar i tävlingar på internationell nivå 

• en samlad bedömning av den aktives säsong 

Om det är jämt mellan aktiva vid uttagning granskas även  
• vart de aktiva har tävlat 

• vilken nivå av tävling 

• om de aktiva har tävlat vid samma tävling, tittar vi på inbördes möten. 

Kvaltider satt av ISU 
Tjejer: 500 m  51,85   Killar: 500 m  48,40  
  

 

 
Mer information om de olika tävlingarna hittar ni: 
 

•  ISU Communication No 2506 ISU World Cup Short Track Speedskating 2022/23. 

• ISU Communication No 2517 Entries ISU Championships Short Track Speedskating 2023 
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Bilaga 2 till ”Riktlinjer för uttagningar och representation”  

 
 

Svenskt deltagande  
Förbundet har för avsikt att delta vid världscuper och mästerskap under säsongen under 
förutsättningen att det gynnar laget och/eller de aktivas prestation och utveckling. De ekonomiska 
förutsättningarna för deltagande kan komma att variera och mer information om detta hittar ni tidigare i 
detta dokument under representation  
__________________________________________________________________________________ 

 
Världscup 
För att ges möjlighet att delta på en världscuptävling under säsonger har vi valt att använda en  
uttagningsmodell som baseras på nivå A och B.  
Respektive nivå beskrivs nedan. 

 
Uttagningarna grundar sig på: 

• placeringar och resultat i tävlingar på internationell nivå  

• rikt tider noterade på nationella mästerskap eller internationell tävling  

• en samlad bedömning av den aktives prestation och säsong 

Om det är jämt mellan aktiva vid uttagning granskas även  
• vart de aktiva har tävlat 

• vilken nivå av tävlingar  

• om dom har tävlat vid samma tävling tittar vi på inbördes möten 

Rikttider  
Nivå A   
Höglandsbanor: Salt Lake City, Calgary och Urumqi, Kina  
Damer   Herrar  
500m  39,00  500m  35,50 
1000m  1,18,00  1000m  1,09,00 
1500m  1,57,00  1500m  1,45,50 
3000m  4,10,00  5000m  6,20,00 
5000m  xxx  10000m  xxx 

Låglandsbanor: Europa och Asien  

Damer   Herrar  
500m  39,50  500m  35,80 
1000m  1,19,50  1000m  1,11,00 
1500m  2,01,00  1500m  1,49,00 
3000m  4,17,00  5000m  6,30,00 
5000m xxxx  10000m  xxxx 
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Nivå B   
Höglandsbanor: Salt Lake City, Calgary och Urumqi, Kina  

Damer  Herrar  
500m  39,50 500m  35,70 
1000m  1.19,00 1000m  1.11,00 
1500m  2.00,50 1500m  1.49,00 
3000m  4.19,00 5000m  6.40,00 
5000m  7.23.00/4.11,00 10000m  13.30/6.28,00 

Låglandsbanor: Europa och Asien  

Damer  Herrar  
 500m  40,00 500m  36,20 
1000m  1.20,00 1000m  1.12,00 
1500m  2.02,00 1500m  1.50,50 
3000m  4.22,0 5000m  6.45,00 
 5000m  7.33/4.14 5000m  13.40,00/6.32,00 

 
Representation, det är ingen självklarhet att få delta på en eller flera världscuper. Under nivå A klassas 
aktiva som har nivå motsvarande tävlande i A-gruppen i världscupen under säsongen.  
 

Aktiva som är uttagna på B-nivå bör påvisa en resultat- och prestationsutveckling för att vara aktuell för 
ytterligare uttagningar.  

 

Kvotplatser  
Avseende världscuper 

 Antal  Distans  
Damer 1 (en) 500 – 1000 – 1500 – 3000 m  
 1 (en)  masstart  
Herrar 1 (en) 500 - 1000 – 1500 m  
 2 (två) 5000/10 000 m  
 1 (en) masstart  

 

Världscup 1 Stavanger, Norge 
Datum: 11 - 13 november 2022  Plats: Stavanger, Norge  
Sista observationsdatum 31 oktober  
 

Uttagningen grundar sig på  
• resultat noterade under hösten 2022 samt eventuella resultat från 2021–2022 

• tävlingen är uttagningsgrundande till EM och VM 

Världscup 2 Heerenveen, Nederländerna 
Datum: 18 – 20 november 2022  Plats: Heerenveen, Nederländerna 
Sista observationsdatum 31 oktober  
 

Uttagningen grundar sig på  
• resultat noterade under hösten 2022 samt eventuella resultat från 2021–2022 

• tävlingen är uttagningsgrundande till EM och VM 
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Världscup 3 Calgary, Canada 
Datum: 9 – 11 december   Plats: Calgary, Canada 
Sista observationsdatum 20 november  
 

Uttagningen grundar sig på  
• en samlad bedömning,  

• tävlingen är uttagningsgrundande till EM och VM  

Världscup 4 Calgary, Canada 
Datum: 16 - 18 december  2022  Plats: Calgary, Canada 
Sista observationsdatum 20 november  
 

Uttagningen grundar sig på  
• en samlad bedömning,  

• tävlingen är uttagningsgrundande för EM och VM 

Världscup 5 Tomaszow, Polen 
Datum: 10 – 12 februari 2023   Plats: Tomaszow,Polen 
Sista observationsdatum: 9 januari 
 

Uttagningen grundar sig på  
• en samlad bedömning, 

Världscup 6 Final Tomaszow, Polen 
Datum: 11 - 13 mars 2022    Plats: Tomaszow, Polen 
Sista observationsdatum: 9 januari 
 

Uttagningen grundar sig på  
• en samlad bedömning, se information tidigare i detta dokument 

• för deltagande krävs att man finns med på ISU:s lista över kvalificerade åkare i världscuprankingen för 

individuella distanser 

Planerna kan givetvis komma att ändras då man fortfarande har en viss osäkerhet kopplat till den 
fortsatt pågående pandemi. Det är viktigt att betona att detta är ett första utkast och att denna kommer 
att uppdateras fortlöpande. 
 

Mästerskap 
 
Europamästerskap (EM)  
Datum: 6 – 8 januari 2023   Plats: Hamar, Norge 
Sista observationsdatum 18 december 
Sverige har en kvotplats i herrarnas allround program 
 
Uttagningarna grundar sig på: 

• Uppnådda kvaltider 

• ISU:s ranking från säsongens inledande världscuptävlingar 

Kvaltider noterade på  
Damer Låglandsbana Höglandsbana Herrar Låglandsbana Höglandsbana 
500 m 40,50 40,00 500 m 36,60 36,20 
1000 m 1.21,00 1.20,00 1000 m 1.12,80 1.11,9 
1500 m 2.05,0 2.03,0 1.51,0 1.52,5 1.51,00 
3000 m 4.28,00 4.24,00 5000 m 6.52,00 6.48,00 

 
För masstart och teamtävlingar gäller vilken som av ovan angivna kvaltider. Som undantag for max en 
aktiv per ISU medlem gäller följande kvaltid: 1500 meter Damer 2.10,0 och Herrar 1.57,5 
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För deltagande i Allround kombinationen behöver man ha uppnått ovan angiven kvaltid på antigen 1500 eller 
3000/5000 meter.  
 
För deltagande i Sprint kombinationen behöver man ha uppnått ovan angiven kvaltid på antigen 500 eller 1000 
meter. 
 
 

Världsmästerskapen distans 
Datum: 2 - 5 mars 2023   Plats: Heerenveen, Nederländerna 
Sista observationsdatum: Enligt ISU’s kvalificeringssystem 
 
Kvotplatser tilldelas baserat på resultat uppnådda på världscup 1 - 4 samt eventuellt vissa platser i 
enlighet med senaste arrangerade mästerskap (framgår av ISU Communications No 2514) 

 

Tävlingar 
Vi har för avsikt att under säsongen delta vid följande tävlingar under förutsättning att det gynnar laget 
och/eller de aktivas prestation och utveckling. Ett av målen med deltagande för juniorer är att förbereda 
talangfulla ungdomar att utvecklas mot en långsiktig seniorelit. Inriktning på att kunna starta med lag 
i lageventen och masstart, för junior och neo-senior gruppen, men även start på individuella 
distanser. 
 

Juniorvärldscup och Internationella Neo-Senior   
Uttagningarna grundar sig på: 

• för deltagande i världscup 1 och 2 ska den aktive vara på nivå som är under ISU:s  

grundläggande kvaltider 

• resultat och prestationer 

• placeringar i tävlingar på internationell nivå 

• en samlad bedömning av den aktives säsong 

Kvotplatser - avseende JVC och neosenior 
 

 Antal  Distans  
Damer 4   (500 och 1000 m 

3 
500 och 1000 m 
1500 och 3000 m 

 

 2 (två)  Masstart  
 1 (ett) lag lagtempo och teamsprint  
Herrar 4  

3  
500 och 1000 m 
1500 och 3000 m 

 

 2 (två)  masstart  
 1 (ett) lag lagtempo och teamsprint  

 

Kvaltider för Juniorvärldscup (ISU Communication No 2507)  
Damer   Herrar   
 JVC 1 och 2 JVC final  JVC 1 och 2 JVC final 
  500 m 45,0 42,5   500 m 41,0 38,5 
1000 m 1.30,0 1.25,0 1000 m 1.22,0 1.16,0 
1500 m 2.20,0 2.12,0 1500 m 2.07,0 1.58,0 
3000 m 5.00,0 4.45,0 3000 m 4.25,0 4.05,0 

 

Kvaltider för Neosenior  
Damer   Herrar  
  500 m 42,5    500 m 38,5 
1000 m 1.25,0  1000 m 1.16,0 
1500 m 2.12,0  1500 m 1.58,0 
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3000 m 4.45,00  3000 m 4.05.0 
 

Kvaltid skall vara uppnådda i perioden 1 juli 2021 och fram till sista anmälningsdatum. Dokumentation på vilken 
tävling och datum kvaltiden är uppnådd skall skickas till ISU/arrangören i samband med anmälan. Info finns i ISU 
Communication No 2507. 

Juniorvärldscup 1 (JVC 1+ Neosenior) Seinäjoki 
Datum: 26 – 27 november   Plats: Seinäjoki, Finland 
Sista observationsdatum 7 november 
 

Uttagningarna grundar sig på: 
• se info ovan 

• Resultat och prestationer under hösten 2022. Samt från resultat och prestationer under säsongen 2021/2022 

Juniorvärldscup 2 (JVC 2+Neosenior) Seinäjoki  
Datum: 3 – 4 december 2022  Plats: Seinajoki, Finland 
Sista observationsdatum 7 november 
 

Uttagningarna grundar sig på: 
• se info ovan 

• Resultat och prestationer under hösten 2022. Samt från resultat och prestationer under säsongen 2021/2022. 

 

Juniorvärldscup Final 3 (JVC 3) Inzell 
Datum: 04 - 05 februari 2023  Plats: Inzell, Tyskland 
Sista observationsdatum 31 december 2021 
 

Uttagningarna grundar sig på: 
• kvaltider för JVC final 

• världscuppoäng under säsongen 

• kvalificerad för deltagande på junior VM 

Mästerskap  
Världsmästerskap Junior (JVM)  
Datum: 28 – 30 januari 2022  Plats: Inzell, Tyskland 
 
Uttagningen grundar sig på: 

• kvaltider 

• placeringar i tävlingar på internationell nivå 

• en samlad bedömning av den aktives säsong  

Kvotplatser (max 5 deltagare/kön) 

 Antal  Distans  
Damer 5 (fem) 500 m  

 2 (två)  masstart  

 4 (fyra)  övriga distanser  

Herrar 5 (fem) 500 m  

 2 (två)  masstart  

 4 (fyra)  övriga distanser  
 

Kvaltider 

Damer   Herrar  
500m 42,50  500m 38,50 
1000m 1.25,00  1000m 1.16,00 
1500m 2.12,00  1500m 1.58,00 
3000m 4.45,00  5000m/3000m 7.05,00 eller 4.05,00 
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Kvaltid kan noteras i en av ISU sanktionerad tävling, internationellt mästerskap eller ett nationellt 
mästerskap mellan perioden 1 juli 2020 till observationsdatum (ISU communication No 2426).  
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Ungdomslandskampen 
Datum:  TBD ett nytt koncept är under utveckling (mer info inom kort)  
  
Plats:  ??? 
Sista observationstävling är:  
 
Kvotplatser  
 Antal 
Tjejer Junior B 4 
Tjejer Junior C 4 
Killar Junior B 4 
Killar Junior C 4 

 
Uttagningen grundar sig på: 

• klasser Junior B och Junior C (13 - 16 år) 

• resultat gjorda på nationella tävlingar och mästerskap 

• en samlad bedömning av den aktives säsong 

Mer information hittar ni i  
 

• Communication 2505 ISU World Cup Speed Skating 2022/2023 

• Communication 2514 ISU Speed Skating Championships 2023 

• Communication 2507 ISU Junior World Cup Speed Skating 2022/2023, including 

International Competitions for “Neo-seniors” 
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Aktuella telefonnummer 

Resor 
Grand Travel Group  +46-8 699 65 80 

 

Svenska Skridsko-, Kälk- och Rullidrottsförbundet  
Kontorstid: 08-699 61 88 
Akuta ärenden/händelser övriga tider hänvisas till:  + 46-70-793 60 36 (GS)  

 

Folksam 
Akuta ärenden: Om du drabbats av en akut skada utanför kontorstid kan du när som helst ringa 
Folksam jour för att få hjälp direkt 
Folksam  jour  +46-771-45 00 00 
 
Sjuk eller skadad på resa 
Skada utomlands: Om du drabbas av en skada utomlands är det viktigt att du alltid först kontaktar SOS 
International eller Falck TravelCare.  
Falck Global Assistance  +46-8-587 717 17 
SOS International  +46-8-13 60 60 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


