Information inför internationella tävlingar 2021-2022
Sveriges startkvot i världscupen 2021-2022
Damer: 6 startande
Herrar: 6 startande
Sveriges startkvot i IBU-cupen 2021-2022
Damer: 6 åkare
Herrar: 5 åkare*
*Arrangerande nation av IBU Cup tillåts delta med maximala kvoter vilket innebär att vi får starta med
6 herrar under IBU Cup 1 i Idre.

Uttagningskriterier generellt
Ansvarig för uttagning till internationella tävlingar är sportchef, i samråd med övriga landslagstränare i
skidskytteförbundet.
I och med rådande pandemi så kommer eventuellt extra säkerhetsåtgärder krävas för deltagande i
internationella tävlingar även under säsongen 2021-2022.
I varje uttagning så kommer vi att bedöma säkerheten för samtliga deltagare och detta kan betyda att
vi kan behöva göra avsteg från vissa punkter i uttagningskriterierna som till exempel planerat antal
deltagare.
För att kunna få delta på internationella tävlingar under säsongen 2021-2022 så måste aktiva
acceptera och följa de regler och riktlinjer som IBU, SSSF och varje arrangör tagit fram för att
tävlingarna skall kunna genomföras på ett säkert sätt för alla deltagare.
Prioriteringspunkter vid uttagningar till WC utan inbördes rangordning:
• Kapacitet hos den aktive. Kapaciteten bedöms utifrån tidigare tränings- och
tävlingsprestationer.
• Yngre utövare och oerfarna utövare kan komma att prioriteras före äldre och mer erfarna.
• Utvecklingspotential (ur ett kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv)
Kvalificering till IBU Cup 1 – Vinnare av kvalet!
Poäng delas ut efter samma system som i SWE Cup. Alla genomförda deltävlingar räknas.
Efter den sista deltävlingen stryks de åkare som är kvalificerade till WC 1 i den totala
sammanställningen, och de som då har flest insamlade poäng är vinnare av kvalet till IBU Cup 1.
De 5 deltävlingarna är:
20/8
Rullskidtävling Sollefteå
21/8
SM Rullskidskytte Sollefteå
22/8
SM Rullskidskytte Sollefteå
13/11
14/11

Säsongspremiär Sprint
Säsongspremiär Kortdistans

Prioriteringspunkter vid uttagningar till IBU-cup utan inbördes rangordning:
• Att ge åkare som har potential att kvalificera sig till WC möjligheten till det.
• Att ge yngre och oerfarna åkare internationell tävlingserfarenhet.
• Kapacitet hos den aktive.
• Utvecklingspotential (ur både ett kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv)
Hur stor del av startplatserna som används i IBU Cup kan komma att variera mellan tävlingshelgerna
med hänsyn till prioriteringar och den bedömda nivån på potentiella deltagare. Deltagarantalet kan
även komma att behöva begränsas för att kunna garantera säkerheten för alla i och med de
eventuella restriktioner som gäller angående Covid – 19.
Beroende på prestationer och andra oförutsedda händelser som t.ex. skador och sjukdomar kan
aktiva komma att flyttas mellan WC och IBU Cup i båda riktningar med kort varsel. Bedömningen görs
då utifrån de prioriteringspunkter vid uttagningar som nämnts ovan.

WC 1-4, 27 november – 19 december 2021
WC 1:
WC 2:
WC 3:
WC 4:

Östersund
Östersund
Hochfilzen
Le Grand Bornand

27.11 - 28.11 2021
2.12 - 5.12 2021
10.12 - 12.12 2021
16.12 - 19.12 2021

Sverige
Sverige
Österrike
Frankrike

Distans, sprint
Sprint, jaktstart, stafett
Sprint, jaktstart, stafett
Sprint, jaktstart, masstart

Till WC 1 i Östersund kan 5 herrar och 6 damer förhandsnomineras utifrån tidigare
prestationer.
Till WC 2-4 prioriteras OS aktuella åkare.
Uttagning till WC 2-4 baseras på:
• Prestationer i WC 1
• Prestationer i IBU Cup
- Alla bedömningar görs också utifrån punkterna under rubriken ”Uttagningskriterier”.
Offentliggörs senast:
- Den 23/11 för WC 1, den 30/11 för WC 2, 7/12 för WC 3 och 14/12 för WC4.

WC 5-7, 6 januari – 23 januari 2022
WC 5: Oberhof
WC 6: Ruhpolding
WC 7: Antholz

06.01 - 09.01 2022 Tyskland
Sprint, mix, jakt
12.01 - 16.01 2022 Tyskland
Sprint, stafett, jakt
20.01 - 23.01 2022 Italien
Distans, stafett, masstart

Uttagning baseras på:
• Prestationer WC 1-4
• Prestationer IBU Cup 1-3
• Övriga nationella tävlingar
- Alla bedömningar görs också utifrån punkterna under rubriken ”Uttagningskriterier”.
Offentliggörs senast:
4/1 2022

OS, 5-19 februari 2022 Peking (CHN)
Tävlingsprogram:
05.02
07.02
08.02
11.02
12.02
13.02
15.02
16.02
18.02
19.02

Mixed Stafett
Distans Damer
Distans Herrar
Sprint Damer
Sprint Herrar
Jaktstart Damer / Herrar
Stafett Herrar
Stafett Damer
Masstart Herrar
Masstart Damer

Uttagningskvot: 5 damer & 5 herrar (4 startplatser vardera)
Uttagning baseras på:
- WC-prestationer
- Eventuellt övriga prestationer vid IBU Cup, EM, samt alla nationella tävlingar.
- Bedömningar görs också utifrån total trupp och potentiella stafettlag.
Målsättningen är att huvuddelen av truppen skall vara nominerad efter trimester 1. Senaste
datum för att kvalificera sig till OS är dock 16 Januari 2022.
Truppen nomineras av SSSF, Sveriges Olympiska Kommitté gör slutgiltiga uttagningen.
SOK beslutar när truppen offentliggörs.

WC 8-10, 3 mars – 20 mars 2022
WC 8: Kontiolahti
WC 9: Otepää
WC 10: Oslo

03.03 - 06.03 2022
10.03 - 13.03 2022
17.03 - 20.03 2022

Finland
Estland
Norge

Stafett, sprint, jakt
Sprint, mix, masstart
Sprint, jakt, masstart

Uttagning baseras på:
- Vinterns prestationer vid OS, WC, IBU Cup, JVM och nationella tävlingar.
- Alla bedömningar görs också utifrån punkterna under rubriken ”Uttagningskriterier”.
Offentliggörs senast:
WC 8: 1/3 2022
WC 9: 8/3 2022
WC 10: 15/3 2022

IBU Cup 1-2, 25 november – 4 december 2021
IBU Cup 1:
IBU Cup 2:

Idre
Sjusjön

25.11-28.11 2022
01.12-04.12 2022

Sverige
Norge

Sprint, sprint, jakt
Super sprint, sprint, mass

Uttagning baseras på:
• Prestationer vid SM Rullskidskytte (inklusive längdtävling)
Sverigepremiären, samt förra årets resultat.
- Alla bedömningar görs också utifrån punkterna under rubriken ”Uttagningskriterier”.
Offentliggörs senast:
IBU Cup 1 23/11 2021, IBU Cup 2 30/11 2021

IBU Cup 3, 16-19 december 2021
IBU Cup 3:

Obertilliach

16.12-19.12 2022 Österrike

Distans, Sprint, Mix

Uttagning baseras på:
- Prestationer WC 1-2
- Prestationer IBU Cup 1-2
- Prestationer i Nationella tävlingar
- Alla bedömningar görs också utifrån punkterna under rubriken ”Uttagningskriterier”.
Offentliggörs senast:
14/12 2021

IBU Cup 4-5, 8 januari – 16 januari 2022
IBU Cup 4:
IBU Cup 5:

Duzniki
Oserblie

08.01-09.01 2022
13.01-16.01 2022

Polen
Slovakien

Sprint, sprint.
Kortdistans, sprint, jakt.

Uttagning baseras på:
• Prestationer WC 1-4
• Prestationer IBU Cup 1-3
• Prestationer i Nationella tävlingar
- Alla bedömningar görs också utifrån punkterna under rubriken ”Uttagningskriterier”.
Offentliggörs senast:
4/1 2022

EM 26 januari – 30 januari 2022
EM

Arber

26.01-30.01 2022

Tyskland

Distans, sprint, jakt, mix

Uttagning baseras på:
- Prestationer WC 1-6
- Prestationer IBU Cup 1-5
- Prestationer i Nationella tävlingar
- Alla bedömningar görs också utifrån punkterna under rubriken ”Uttagningskriterier”.
Offentliggörs senast:
25/1 2022

IBU Cup 6, 3 februari – 5 februari 2022
IBU Cup 6:

Nove Mesto

03.02-05.02 2022

Tjeckien

Sprint, sprint

Uttagning baseras på:
• Prestationer WC 1-6
• EM
• Prestationer IBU Cup 1-5
• Prestationer i Nationella tävlingar
- Alla bedömningar görs också utifrån punkterna under rubriken ”Uttagningskriterier”.
Offentliggörs senast:
1/2 2022

IBU Cup 7-8, 3 mars – 13 mars 2022
IBU Cup 4: Lenzerhedi
IBU Cup 5: Ridnaun

03.03-06.03 2022
10.03-13.03 2022

Schweiz
Italien

Sprint, supersprint, masstart.
Sprint, jakt, mix.

Uttagning baseras på:
• Prestationer WC 1-6 + OS
• Prestationer EM
• Prestationer IBU Cup 1-6
• Prestationer i Nationella tävlingar
- Alla bedömningar görs också utifrån punkterna under rubriken ”Uttagningskriterier”.
Offentliggörs senast:
1/3 2022

Junior VM, 20 februari - 2 mars 2022
Junior-VM

Soldier Hollow

20.02-02.03 2022 USA

Deltagarantalet för Junior VM bestäms efter bedömd nivå på de aktuella aktiva. Aktiva som
tas ut till JVM skall ha en bedömd nivå som innebär att man med en normal prestation klarar
kvalet till Jaktstarten i sin åldersklass.
Dock så kommer vi att minst skicka en trupp för att kunna ställa upp med stafettlag i de äldre
Juniorklasserna.
Uttagning baseras på:
• Prestationer vid WC och IBU Cup
• Prestationer vid SWE Cup, JSM och övriga nationella tävlingar
• Nuvarande och framtida bedömd potential utifrån dialoger med gymnasietränare och
eventuellt klubbledare samt utveckling och prestation i träningssammanhang.
Uttagning till JVM offentliggörs senast 10 Februari 2022. Beroende på hur processen ser ut
för tillstånd för inresa till USA kan truppen behöva offentliggöras betydligt tidigare.
Information om detta kommer att uppdateras i detta dokument och via lagledarmöten under
vinterns SWE Cup tävlingar.

European Youth Olympic Festival
EYOF Voukatti

20.03-25.03 2022 Februari

European Youth Olympic Festival som skulle ha genomförts i December 2020 är nu planerat
att genomföras 20-25 Mars 2022.
Endast aktiva födda 2003-2004 är aktuella för deltagande.
Vi planerar för ett deltagande med max 4 killar och 4 tjejer.
Då vi ännu inte fått datum för när truppen till EYOF senast skall nomineras av SOK, så
kommer dessa uttagningskriterier att uppdateras med vilka tävlingar som är
observationstävlingar. Detta kommer att kommuniceras via förbundets hemsida så snart som
möjligt.

Uttagning till JVM offentliggörs senast 10 Februari 2022. Beroende på hur processen ser ut
för tillstånd för inresa till USA kan truppen behöva offentliggöras betydligt tidigare.
Information om detta kommer att uppdateras i detta dokument och via lagledarmöten under
vinterns SWE Cup tävlingar.

Vinteruniversiaden 11-21 december 2021
Vinteruniversiaden Luzern, Schweiz, skidskytte kommer tävla på skidskyttearenan i
Lenzerheide. Tävlingsdisciplinerna är distans, sprint, jaktstart och masstart.
För att vara behörig att delta i Vinteruniversiaden 2021 ska man enligt Sveriges Akademiska
Idrottsförbund vara:
•
•
•

Svensk medborgare.
18–25 år (minst fylla 18 och max 25 samma år som tävlingen genomförs, det vill
säga född mellan 1 januari 1996 och 31 december 2003.
Student (man ska bedriva eftergymnasiala studier vid universitet, högskola,
folkhögskola, ky-utbildningar eller komvux). Man uppfyller även FISU:s studiekrav
om man ej längre studerar men har avlagt examen under 2020. Distansstudier,
deltidsstudier och studier utomlands är behörighetsgrundande. Det finns inget
krav på antal poäng eller på vilken fart som deltagaren studerar. Eftersom
mästerskapet är uppskjutet går det även bra att uppfylla studiekravet för
ursprungliga datum januari 2021. Ålderskriteriet påverkas inte då det är samma
kalenderår.

Vi planerar att delta med 2 damer och 2 herrar. SSSF kommer ta in intresseanmälan från de
som vill delta och vid behov göra en uttagning baserad på tidigare prestationer. Egenavgiften
för att delta är 1500kr. Mer information om tävlingarna kommer skickas ut under hösten
2021.

Kontaktpersoner
Sportchef
Anna-Maria Uusitalo
anna_maria.uusitalo@skidskytte.se

Tränare A-lag
Mattias Nilsson
mattias.nilsson@skidskytte.se

Huvudtränare A-lag
Johannes Lukas
johannes.lukas@skidskytte.se

Tränare Utvecklingslandslag
Erika Oskarsson,
frågor rörande IBU-cup.

Skyttetränare A-lag
Johan Hagström
johan.hagstrom@skidskytte.se
Skyttetränare A-lag
Jean Marc Chabloz
jean-marc.chabloz@skidskytte.se

erika.oskarsson@skidskytte.se

Tränare Utvecklingslandslag
Jonas Johansson,
frågor rörande JVM, EYOF
jonas.johansson@skidskytte.se

