SUPracing, SUPsurfing och pronepaddling 2017
Vi är stolta över innehållet samt att äntligen kunna presentera årsplanen för SvenskSUP 2017!
Beskrivning av genomförandet av SvenskSUP-sektionens arbete:
Månatliga möten. Korta träffar i samband med SST-tävlingar samt SM. Årsmöte 19 mars i
Stockholm.
Långsiktiga mål
Vårt långsiktiga mål är att bygga ett potentiellt medaljbringande landslag. Vi behöver skapa
ett starkt landslag varur vi kan plocka truppen som ska representera Sverige i ISA SUP World
Championship och ESF European Championships mm.
Att ge yngre talanger möjlighet att få internationell tävlingsrutin så att när de fått den
erfarenheten har möjlighet att plocka hem medaljer.
Mål 1-2 år
1. Att öka kapaciteten på samtliga aktiva som har för avsikt att tävla i SUP både
nationellt och internationellt samt att grenen ska bli aktuellt för elitstöd.
2. Att utse en stark landslagstrupp som ska representera Sverige i VM och EM.
3. Nationella tävlingar: En väl genomförd serie i SUPracing, SUPsurfing och
Pronepaddling. Tävlingskalendern planeras nu.
4. Löpande uppdatera SvenskSUP Facebook med info om all SUP-verksamhet i Sverige
5. Söka efter fler arrangörer av SUP-tävlingar och underlätta för dessa. En check-lista
produceras och skickas ut till respektive arrangör.
6. Hitta och välja in fler personer till de olika rollerna i SvenskSUP.
7. Skapa ett djupare samarbete med DSRF (Danskarna)
Planerade nationella SSA sanktionerade aktiviteter under 2017:
Tävlingar
Datum
Från 1 februari
29-30 april
5-6 augusti
Från 16 september

Plats
Varberg
Varberg
Karlskrona
Varberg

Antal ledare
4-6
4-6
4-6
4-6

ca antal deltagare
ca 20-30
ca 30-60
ca 30-60
ca 20-30

Typ
SUPsurf RM
SUPrace + prone
SUPrace RM + prone RM
SUPsurf

Vi planerar att tävlingssäsongen för Swedish Sup Tour (SST), inte bara i SUPsurf utan även
där det tävlas i Sprint + Distans samt prone, nu ska utökas från 1 till 2 tillfällen.
Varbergstävlingen den 29-30 april arrangeras ca 4 veckor innan EM. Gällande
Riksmästerskap i Sprint och Distans samt prone har vi beslutat att hålla tävlingen i Karlskrona
under augusti ca 4 veckor innan VM. Mästerskapet kommer att arrangeras av SUP Karlskrona
tillsammans med SvenskSUP. Alla SUPrace-tävlingar har max brädlängd på 12,6 fot och
pronebrädor med en maxlängd på 12 fot. Alla SUPrace kommer att ha en motionsklass med
valfri brädlängd och juniorklass. Kanske det tillkommer en SUPrace-tävling under sommaren.
Vi kommer också att genomföra flera tävlingar i SUPsurfing. Varberg Surfklubb arrangerar
SUPsurf RM 2017 i Varberg.
Internationellt SSA sanktionerade mästerskapstävlingar

ESF EuroSUP planeras till slutet av maj och början på juni i Peniche, Portugal.
CopenCold Hawaii ISA World Standup Paddle and Paddleboard Championships 2017
genomförs i Köpenhamn och Varupør 1-10 september.
Mål 3-4 år
1. Utökad ungdomsverksamhet och fler tävlingsinriktade klubbar genom att utöka och
involvera klubbar och föreningar.
2. Sammanställa en väl utarbetad talang- och elitplan.
3. Etablera minst en manlig och kvinnlig paddlare (topp 10) i världsmästerkap,
världscupen samt större internationella tävlingar.
SUPsurf-läger Klitmøller 14-15 april 2017.
Syftet med lägret är att öka kapaciteten på SUP-landslaget. Detta är inte ett uttagningsläger.
Vi har för avsikt att filma och analysera alla deltagare, ge råd och synpunkter om rörelser mm.
Allt beroende på behov. Vissa ur Svenska landslaget kommer att kunna stanna kvar över
helgen och eventuellt få delta på DSRFs slutna SUPsurf-tävling den 15-16 april. Dessa
personer väljs av landslagsledningen så tidigt som möjligt. Eftersom SUPrace har så mycket
behållning av SUPsurf rekommenderas att landslagets SUPracare deltar på lägret.
Datum
14-15 april

Plats
Klitmøller/Varupør

Tillsammans med
DSRF

Regler för landslagsuttagning.
• Landslagsansvarig SUP i SSA har till ansvar att ta ut landslaget.
• Endast idrottsutövare som är medlem i SSA eller förening ansluten till SSA vid tidpunkt av
landslagsuttagning har rätt att bli utsedda till landslagets internationella tävlingsverksamhet.
• Endast idrottsutövare som har svenskt medborgarskap har rätt att tävla för landslaget.
• Landslagsansvarig skall kunna redovisa dokument som påvisar skäl till varför person har
blivit uttagen till landslaget och om så önskas även redovisa skäl till varför person inte blivit
uttagen till landslaget.
Uttagningskriterier till landslag och internationella tävlingar inom ISA
Kriterierna för uttagning bygger på riksidrottsförbundets grundläggande krav och har av
Svenska Surfförbundet och dess landslagsledning bearbetats och anpassats för Svensk SUP.
En så rättvis uttagningsprocess som möjligt säkerställs med nedanstående offentliggjorda
uttagningskriterier.
Kriterier (EJ inbördes rangordnade):
• Resultat i säsongens olika, av SSA sanktionerade, inhemska tävlingar samt även
internationella tävlingsresultat för de som deltar där. Även tidigare års tävlingsresultat kan
beaktas.
• Resultat/bedömning av kompetens vid ev. förekommande landslagsläger.
• Dagsform inför internationella mästerskap. Ifall någon skulle skada sig och tillfriskna först
senare på säsongen må denna person kanske ändå vara i topp i sin klass i Sverige.
• Utvecklingskurva, dvs. förändringstakt i utveckling/svårighetsgrad som behärskas.
• Placeringskapacitet, dvs. skicklighet ur ett internationellt perspektiv och möjlighet att nå
placering.
Kriterierna förtydligas ytterligare nedan:

Resultat på tävlingar – Tävlingsresultat kan variera mycket, beroende på såväl
konkurrenssituationen vid specifik tävling, väder- och vågförhållanden, otur osv, varför en
mer samlad bedömning måste göras. Detta förutsätter därför helst deltagande i ett antal
tävlingar under säsongen för samtliga presumtiva landslagsdeltagare.
Landslagsläger – Målsättningen med lägerverksamheten är att ha såväl ett ”uppstartsmöte”
vid säsongsstart som ett tränings- och urvalsläger vid säsongens slut, och/eller inför
internationella mästerskap. Ett landslagsläger ska samla ett så pass omfattande antal surfare,
förutsatt tillräcklig skicklighet och kompetens, att det kan bidra till urvalbedömningen samt
”bygga” ett starkt och sammansvetsat landslag. Dock behöver inte ett landslagsläger alltid
vara ett uttagsläger.
Dagsform – Ev. skador och individuella frågetecken vägs in. Det har förekommit att allmänt
kända surfare på elitnivå varit skadade vid t.ex SM, för att senare, inför internationella
mästerskap, tillfrisknat i sådan omfattning att deltagande skulle kunna genomföras.
Utvecklingskurva – Landslagsuttagning kan också förekomma för SUPare som uppvisat stor
seriositet och en gedigen utvecklingskurva under innevarande säsong och som möjligen ligger
”på gränsen” till elit-nivån. Om ekonomiska förutsättningar föreligger kan, främst avsett för
junior-sidan, sådana överväganden tas.
Placeringskapacitet • Tidigare meriter
• Tidigare internationella framgångar
• Tidigare omvittnad tävlingskapacitet internationellt
• Konkurrenssituation internationellt
• Vilken placeringsmöjlighet finns inom respektive klass
• Team-frågor, dvs att ”bygga” ett socialt fungerande landslag
Det är ett sportsligt ansvar som förbundet/landslagsledningen har att ej ta ut SUPare till
landslag som antingen inte har kapacitet att placera sig eller på annat sätt inte inrymmes inom
kriterierna.

Nedskrivet av Henrik Fahlén

