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Udtagelsesprocedure og udtagelseskriterier for maratonlandsholdet 2021 

 
 

Det overordnede formål med nærværende udtagelsesprocedure er at fortsætte den gode og 

målrettede udvikling på maraton med fokus frem mod EM i 2022 og VM 2023 i Danmark, 

herunder samtidig sikre det bedst mulige resultat ved EM og VM i 2021.  

 

Udtagelsesproceduren og kriterierne er som følger: 

 

1. Generelt: 

a. Der skal som minimum roes i den båd/klasse, som man ønsker udtagelse i. 

b. Det vil være en fordel at deltage i alle løb, også selvom man kun ønsker at ro i 

mandskabsbåd/ener til EM/VM. 

 

2. Udtagelse til EM i Moskva, i perioden 7. – 11 juli 2021 bygger på iagttagelser ved: 

a. Short track, Maribo den 30. april 2021 for flg. bådtyper og klasser: 

1) C1 og K1  

2) Damer og Herre 

3) Senior 

b. Nordic Maraton, Maribo den 1. maj 2021 for flg. bådtyper og klasser: 

1) C1, K1 og K2 

2) Damer og Herre 

3) U18, U23 og senior 

c. Paradisløbet, Silkeborg den 2. maj 2021 for flg. bådtyper og klasser 

1) C2 og K2  

2) Damer og Herre 

3) U18, U23 og senior 

 

      Derudover anbefales deltagelse i Amsterdam Waterdam Marathon, den 17. april 2021. 

      Udtagelsen bygger på en vurdering af hvorvidt de potentielle kandidater kan opnå en placering i 

den bedste halvdel til EM eller vurderes at have et højt udviklingspotentiale. 

 

3. Udtagelse til VM i Bascov, Rumænien i perioden 30. september – 3. oktober 2021 bygger på 

resultater og iagttagelser således: 

a. Medaljeplacering opnået ved EM 2021 medfører automatisk udtagelse til VM. 

b. EM i Moskva, i perioden 7 – 11 juli 2021 

c. DM i maraton i perioden 7 – 8 august 2021 for flg. bådtyper og klasser: 

1) C1, K1 og K2 

2) Damer og Herre 

3) U18, U23 og senior (+short track) 

      Udtagelsen bygger på en vurdering af hvorvidt de potentielle både kan opnå en placering i top 8 

ved VM. 
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4. I særlige tilfælde kan der udtages enkelte både, der ikke har mulighed for at deltage i 

ovennævnte udtagelsesløb grundet deltagelse i sprintaktiviteter, men som vurderes at være en 

reel medaljekandidat til EM og/eller VM og derudover har et niveau, der ligger betydeligt over de 

øvrige kandidater. 

 

5. Der planlægges 2 – 3 træningssamling i løbet af 2021. 

a. Træningssamling for roer der er udtaget til EM. Tid og sted for samling afventer. 

b. Træningssamling for roer der er udtaget til VM. Tid og sted for samling afventer.  

c. Træningssamling for alle aktive roer der har interesse i at deltage i maraton i sæsonen 

2022. Tid og sted for samling afventer. 

 

6. Der arbejdes på et national stævne (test) mellem DM og VM henset til tidsrummet mellem de to 

stævner. 

 

 
 
 
 

Lars Robl                             Karsten Solgaard 
Sportschef                           Maratonkoordinator 
Tlf: 2349 1669                     Tlf.: 2614 1450 
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