
SUP-landslaget 

Svenska Kanotförbundet, SKF, och Svenska Surfförbundet, SSA, samarbetar 
för att lyfta den svenska SUP- sporten framåt. Samarbetet innebär att det är 
dem båda förbunden som ansvarar för sportens utveckling i Sverige. 
Landslaget lyder under gemensamt under dem båda förbunden som utser en 
landslagskapten. Det är landskaptenens uppgift att verka för att bilda och 
driva ett så funktionellt och framgångsrikt landslag som möjligt. Detta arbete 
görs tillsammans med representanter från de båda förbunden. 


Landslagets omfattning: 

Det maximala antalet atleter som ska ingå i landslagets bruttotrupp sätts till 
tjugosex (26). Det är dock inte ekvivalent med det minsta antalet atleter som 
landslaget kan bestå av. Indelning enligt nedan: 

Herrar 

3 x distans 
3 x technical 
3 x supersprint 


4 x surfing 

Damer 

3 x distans 
3 x technical 
3 x supersprint 


4 x surfing 

Målet är att Sverige på sikt skall kunna skicka fulltaliga landslagstrupper till 
mästerskap där varje atlet i första hand endast skall delta i en disciplin. Detta 
för att kunna optimera möjligheterna till bästa möjliga placering. Både 
individuellt och som landslag. Samtidigt lägger vi också grunden till ett 
landslag med fler tävlingsvana atleter. 

I det fall mästerskapen även omfattar prone-discipliner kommer 
landslagstruppen tillfälligt att utökas med prone-paddlare i möjligaste mån. 




Uttagning av bruttotruppen: 

Förbundskaptenen nominerar atleter för SUP-manager (SSA) och SUP-
ansvarig (SKF) som tillsammans godkänner atleterna.


 Till grund för uttagningen ligger följande urvalskriterier som anges i 
rangordning: 

1. Placering på nationellt mästerskap (1-3 i resp. race-disciplin, 1-4 i surfing) 

2. Placering på annonserad uttagstävling (1-3 i resp. race-disciplin, 1-4 i 
surfing) 

3. Placering på internationella tävlingar under innevarande år

4. Positiv utvecklingskurva och med goda möjligheter till bättre placering 	                 
än atleter som kvalificerar sig genom någon av ovanstående kriterier 

5. Erfarenhet från tidigare mästerskap


6. Subjektiv bedömning  

Landslagskapten skall till de båda förbundens representanter motivera varför 
varje enskild atlet har nominerats. 


Krav på miniminivå med avseende på fysik och kondition 

Varje atlet som accepterats till landslagets bruttotrupp skall genomgå ett 
Gym-test för att fastställa dess fysiska nivå. Testet, som består av två delar, 
en styrkedel och en konditionsdel, har en miniminivå som måste uppnås.


Krav på träning och utveckling 

De atleter som ingår i bruttotruppen skall regelbundet redovisa sin träning  
och utveckling genom träningsdagbok och träningsschema. Gym-test skall 
göras ett antal tillfällen per år. 


Subjektiv Bedömning 

I den subjektiva bedömningen bedöms varje atlets vågtekniska, mentala och 
sociala färdigheter som är viktiga delar för att skapa ett starkt SUP-landslag. 



Deltagarna ska vara bra förebilder för andra och ser sig som en del av ett lag 
där man tar hand om varandra.


Åtagande 

Atleter som tas ut till landslagsuppdrag förväntas delta vid SM i den eller de 
discipliner atleten förväntas tävla i landslagstruppen samt på så många 
nationella eller internationella tävlingar som möjligt. 


Atleter förväntas meddela en plan för vilka tävlingar de ämnar deltaga i - för 
att Landslagskaptenen så tidigt som möjligt ska kunna planera budget och 
logistik liksom träningsläger.


 
Anmälan av intresse

Aktiva som har ambitioner att representera landslaget bör meddela 
Landslagskapten i god tid innan uttagningsgrundande tävlingar. 

Detta bör ske på årsbasis i början av säsongen.


Uttagning av landslagstrupp 

Uttagning sker vid nationella mästerskap och vid särskilda 
uttagningstävlingar som är öppna för alla. Uttagningstävlingarna skall i 
god tid utannonseras i de båda förbundens kanaler. 

Förbundskaptenen nominerar atleter för SUP-manager och SUP-ansvarig 
som tillsammans fattar beslut. Till grund för uttagningen till aktuell 
landslagstrupp ligger i första hand placering på uttagningstävling men 
hänsyn måste också tas till varje enskild landslagsatlets möjlighet till 
bästa möjliga placering. 

Landslagets omsättning: 

Atleter nomineras och utses enligt vad som beskrivs under Uttagning av 
bruttotruppen. Uttagna atleter behåller sin plats i landslaget tills dess att 
de inte längre uppfyller uttagningskraven.


Upprättad 20220419


