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UDTAGELSESPROCEDURER OG UDTAGELSESKRITERIER FOR 

SENIOR, U23 og U18 I SÆSON 2021 
 

FORMÅL 
 
Nærværende notat omhandler udtagelsesprocedurer og -kriterier for senior, U23 og U18 i sæson 
2021 samt udtagelse til Elitecenteret 2022. 
 
FORUDSÆTNINGER OG KENDSGERNINGER 
 
Covid-19 forventes fortsat at påvirke stævneaktiviteterne i 2021 i et endnu ukendt omfang. 
Ændringer og prioriteringer kan derfor forekomme, hvilket naturligt påvirker procedurer og kriterier. 
 
Den økonomiske ramme til rådighed i 2021 er en begrænsende faktor i forhold til antallet af atleter, 
der kan udtages til World Cup I, EM og VM. 
 
Planlægningen af – og forberedelserne – frem mod OL og VM i 2021 er styrende for 
aktiviteterne/beslutningerne vedrørende sæson 2021. 
 
I forhold til bemandingen og forberedelserne af den allerede kvalificerede DK4 500m, så har DK4 
500 prioritet, såfremt der måtte komme situationer, hvor ressourcer begrænser en ligelig 
prioritering. 
 
GENERELT 
 
Satsningsbådende i 2021 er fortsat: 

● Herre: HK1 1000 og HK2 1000 
● Damer: DK1 200, DK1 500, DK2 500 og DK4 500 

● Herudover er det et stadig øget fokus på HK4 500 (Projekt ”Paris 2024”), der i 2021 vil 
fokusere på VM. 

● Ligeledes vil der i år være fokus på HK1 5000, hvor det forventes at flere atleter vil kunne 
præstere på højt internationalt niveau. 

 
Det anbefales, at atleterne prioriterer de distancer, der ønsker udtagelse i. Ved iagttagelsen 
lægges vægt på de konkret opnåede resultater – uanset antallet af valgte løb. For et optimalt 
sammenligningsgrundlag skal der, ved alle danske iagttagelsesstævner, deltages i 3 discipliner - 
herunder minimum én K1 disciplin på distancen. 
 
Henset til sammenfald i den internationale og nationale stævnekalender, vi der blive iagttaget til 
stævner hvor ikke alle potentielle kandidater deltager. 
 
Udtagelserne vil tage afsæt i såvel objektive, som landstrænernes subjektive vurderinger, hvor 
dette vurderes relevant. Dette betyder bl.a., at landstrænerne i specielle og enkeltstående tilfælde 
har mulighed for at udstede ”wild cards” til specifikke aktiviteter/konkurrencer. 
 
UDTAGELSE FREM MOD OL 2021 I TOKYO 
 
Dame K1 200m og 500m: 
Resultaterne ved DM 2020 og Spring Regatta 2021 samt en eventuel ekstra lokal test, der 
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gennemføres 26 APR 2021 på Bagsværd Sø, vil afgøre hvilken båd, der udtages til World Cup I i 
Szeged, EM i Duisburg samt OL i Tokyo (bedst af tre). 
 
Dame K4 500m: 
Den besætning, der var kernen i den båd, der kvalificerede sig til OL ved VM i 2019 udgør, som 
udgangspunkt, fundamentet for den båd, der arbejdes med frem mod World Cup I. Denne kerne 
kan justeres under forårets træningslejr i Portugal på baggrund af landstrænernes vurderinger. Ved 
Spring Regatta skal disse fire atleter placerer sig i top 5 på DK1 200m og 500m, samt de to atleter, 
der ror K2 må være den bedste K2. 
 
Såfremt atleterne præsterer som forventet under Spring Regatta og indfrier kravet om stabilitet ved 
World Cup I (top 12 placering), fortsætter båden og mandskabet fremadrettet over EM i Duisburg 
og OL i Tokyo. 
Såfremt båden præsterer som forventet og indfrier kravet om stabilitet ved World Cup I i Szeged, 
”låses” mandskabet og navnene offentliggøres til DIF og Team Danmark.   
 
Dame K2 500m: 
For de atleter, der vil iagttages til dame K2 500m med henblik på udtagelse til Continental 
Qualification, stilles der ikke krav om deltagelse i andet end DK1 500m og DK2 500m ved Spring 
Regatta 2021. Der tages højde for kvalifikationen i tilrettelæggelse af løbsprogrammet. Ønsker 
man derimod også iagttagelse til andre discipliner grundet f.eks. manglende kvalifikation, skal man 
deltage i K1 på den distance, man ønsker at blive iagttaget på.  
 
Under den sidste forårstræningslejr med EC, sætter landstrænerteamet de mandskaber, som de 
ønsker at se til Spring Regatta 2021 blandt de atleter, der er på EC. Atleter, der herefter ikke er 
placeret i en mandskabsbåd, kan frit vælge at deltage ved Spring Regatta 2021 i K2 og K4 med 
atleter udenfor EC.  
 
Ud af de allerede kvalificerede atletkvoter er det teoretisk muligt at stille med to x K1 og to x K2. 
Henset til det olympiske program vurderes det imidlertid kun praktisk realistisk at stille to x K1 og 
én x K2 ud af de allerede kvalificerede atletkvoter. 
 
Spring Regatta 2021 tjener til udtagelse til Continental Qualification og World Cup I i Szeged. Den 
vindende K2 ved Spring Regatta udtages til Continental Qualification. Undtaget er de allerede 
kvalificerede atleter fra dame K4’eren (da disse atleter ikke kan kvalificere sig flere gange). 
Resultaterne ved Continental Qualification og World Cup I, afgør hvorvidt K2’en fortsætter 
sæsonen frem mod EM i Duisburg, eller om denne K2 fortsætter sæsonen i rammen af U23, og 
under de udtagelseskriterier formuleret for denne gruppe.   
Ved opnået OL kvalifikation ved Continental Qualification fortsætter denne K2 ved EM og OL. I 
modsat fald deltager den bedste K2 fra Spring Regatta ud af de fire allerede udtagne OL atleter. 
 
Herre K1 1000m: 
Resultaterne ved DM 2020 og Spring Regatta 2021 samt en eventuel ekstra lokal test, der 
gennemføres 26 APR 2021 på Bagsværd Sø, vil afgøre hvilken båd, der udtages til Continental 
Qualification i Szeged (bedst af tre).  
 
Såfremt kvalifikation ikke opnås ved Continental Qualification i Szeged fortsætter denne båd til 
Global Qualification i Bernaul. Opnås kvalifikation i Szeged fortsætter denne båd gennem World 
Cup 1, EM og OL. 
Den kvalificerede båd fortsætter ved Continental Qualification over World Cup i Szeged og EM i 
Duisburg. 
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Herre K2 1000m:  
Resultaterne ved DM 2020 og Spring Regatta 2021 samt en eventuel ekstra lokal test, der 
gennemføres 26 APR 2021 på Bagsværd Sø, vil afgøre hvilken båd, der udtages til Continental 
Qualification i Szeged (bedst af tre).  
Den kvalificerede båd fortsætter ved Continental Qualification, over World Cup i Szeged og EM i 
Duisburg. 
 
For herre K1 og K2 gælder: 
Såfremt begge både kvalificerer sig til OL ved Continental Qualification i Szeged vil Danmark stå i 
den situation, at der skal tilbageleveres én atletkvote.  
 
Baggrunden herfor skal ses i følgende: 
 
ICF har besluttet følgende: ”An NOC can qualify a maximum of two (2) athlete quota places in 
each category, that is Kayak men, Kayak women etc. at the Continental Qualification Competition 
(Szeged). The unused athlete quota places must be returned to ICF”. 
 
Det har som konsekvens, at såfremt DKF kvalificerer både en HK1 1000m og en HK2 1000m i 
Szeged, så skal der gives én atletkvota tilbage på grund af loftet på 2 atletkvoter. 
 
Denne beslutning har DKF anket overfor ICF ud fra argumentet om, at såfremt en nation 
kvalificerer sig i både K1 og K2 i Szeged (Continental Qualification), og skal give én atletkvota (K1) 
tilbage på grund af loftet – så har atleten i K1 ikke fået en kvote, og må således kunne starte og 
opnå kvalifikation i Bernaul (Global Qualification). 
 
Til dette har ICF svaret, at ICF har denne diskussion med andre NOC´s. Argumentet bag 
beslutningen er, at NOC har vundet en kvoteplads som det første. Derefter kommer re-
allokeringen. Det er op til de enkelte NOC´s at udvælge atleterne – ikke ICF. Det betyder, at når en 
atlet først har opnået en kvote, så kan vedkommende ikke opnå kvalifikation ved fremtidige 
kvalifikationer – selvom kvoten gives tilbage. Dette skyldes ønsket om at få flest mulige lande 
repræsenteret ved OL 
 
Det fik DKF til bede om et entydigt svar på følgende spørgsmål: ”If an NOC has 2 athletes 
qualifying in K2 in Szeged and another athlete trying – but not qualifying in K1 in Szeged – can this 
same K1 athlete then qualify in Bernaul”?  
 
Hertil svarede ICF: “Yes – all athletes or nations that have not qualified so far in each event can 
compete in Global Qualification in Bernaul”. 
 
HK2 1000m kan udelukkende opnå kvalifikation ved Global Qualification i Szeged, hvor der er to 
pladser at kæmpe om. For HK1 1000m gælder, at der er to pladser i Szeged, og yderligere én 
plads i Bernaul. 
 
For de atleter, der vil iagttages til HK1 1000m og HK2 1000m med henblik på udtagelse til 
Continental Qualification, stilles der ikke krav om deltagelse i andet end HK1 1000m og HK2 
1000m ved Spring Regatta. Der tages højde for kvalifikationen i tilrettelæggelse af 
løbsprogrammet. Ønsker man derimod også iagttagelse til andre discipliner grundet f.eks. 
manglende kvalifikation, skal man deltage i K1 på den pågældende distance man ønsker at blive 
iagttaget på.  
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Under Spring Regatta 2021 kan alle stille op - og søge at opnå kvalifikation - i såvel K1 og K2, men 
såfremt en atlet opnår kvalifikation i begge bådtyper, skal vedkommende vælge den ene bådtype, 
som vedkommende ønsker at opnå kvalifikation på gennem Continental og evt. Global 
Qualification. 
 
I forbindelse med Continental Qualification i Szeged kan forudses 3 scenarier: 
 

1. HK1 opnår kvalifikation, og HK2 opnår ikke kvalifikation, hvilket betyder at HK1 fortsætter 
forberedelserne mod OL, og HK2 er ude. Herefter “låses” båden og atletens navn 
offentliggøres til DIF og Team Danmark. 
 

2. HK1 opnår ikke kvalifikation, og HK2 opnår kvalifikation, hvilket betyder at HK2 fortsætter 
forberedelserne mod EM og OL. Herefter “låses” HK2 og atleternes navne offentliggøres til 
DIF og Team Danmark. HK1 har endnu et forsøg for at opnå kvalifikation ved Global 
Qualification i Bernaul. Hvis dette ikke opnås, fortsætter denne atlet frem mod EM.  
 

3. HK1 og HK2 opnår begge kvalifikation, hvilket betyder, at vi skal give én atletkvota tilbage 
og at der ikke er mulighed for at forsøge en kvalifikation ved Global Qualification i Bernaul. 
Det betyder at HK2 fortsætter forberedelserne mod OL, men at der efterfølgende 
gennemføres en intern selektion blandt de tre kvalificerede atleter med henblik på at 
sammensætte den hurtigste HK2 1000m. Denne interne selektion gennemføres hurtigst 
muligt efter Szeged, hvorefter den udvalgte HK2 fortsætter forberedelserne mod EM og OL 
og fokuserer på HK2 1000m. 
Den atlet der ikke kommer i betragtning til HK2 1000m, kan fortsætte forberedelserne mod 
EM i HK1 1000m. Alternativt eventuelt fortsætte sæsonen i rammen af U23, og under de 
udtagelseskriterier formuleret herfor.   
 

 
UDTAGELSE TIL SENIOR WORLD CUP I SZEGED OG EM I DUISBURG 
 
Spring Regatta 2021 tjener ligeledes som udtagelse til World Cup I og EM for de distancer og 
mandskaber, der ikke er nævnt ovenfor. De både/distancer, der er genstand for observation kan 
være: HK1 200m, HK1 500m, HK2 500m, HK1 5000m og DK1 5000m. De hurtigste både, der kan 
sandsynliggøre en placering i top 10 ved World Cup I og EM, kan udtages til World Cup I i Szeged 
og evt. EM i Duisburg.  
 
Herre K4 500m: 
De fire kandidater til HK4 500m sammensættes af følgende: De to første både i HK1 500m og den 
bedste HK2 500m ved Spring Regatta 2021, med den undtagelse, at de, der udtages til 
Continental Qualification i HK1 og HK2 1000m, kan være placeret foran. Såfremt HK4 500m opnår 
en top 12 placering ved World Cup I i Szeged fortsætter mandskabet frem mod EM i Duisburg. 
Hvis dette ikke er tilfældet, gennemføres en intern selektion med henblik på at sammensætte den 
hurtigste HK4 500m. Denne interne selektion gennemføres hurtigst muligt efter Szeged, hvorefter 
den udvalgte HK4 fortsætter forberedelserne mod EM. Såfremt det viser sig, at dette mandskab 
udelukkende udgøres af U23 atleter kan det eventuelt besluttes at lade dette mandskab deltage i 
U23 på baggrund af en konkret vurdering af landstrænerne. 
 
UDTAGELSE TIL SENIOR VM 2021 I KØBENHAVN 
 
De atleter, der har kvalificeret sig til, og deltaget under, OL 2021 i Tokyo er forhåndsudtaget til VM i 
deres udtagne discipliner og mandskaber. 
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Herudover tjener DM kortbane som udtagelse til VM for øvrige discipliner. De hurtigste både 
indenfor disse discipliner, der kan sandsynliggøre en top 10 - 16 placering kan udtages til VM.  
 
UDTAGELSE TIL BEMANDING AF ELITECENTER 2022 
 
Intentionen er at øge antallet af atleter på Elitecenteret i 2022 frem mod OL 2024 i 
overensstemmelse med ”det dobbelte perspektiv”. Dette såfremt forudsætningerne og rammerne 
(økonomi, faciliteter m.m.) tillader det.  
 
Udtagelsen til EC baseres på ranglisten efter DM 2021 samt på landstrænernes vurdering af de 
pågældende kandidaters modenhed og kompetencer relateret til mandskabsbåde samt fleksibilitet 
i forhold til den daglige træning på Elitecenteret. Følgende lægges til grund for udtagelsen til 
Elitecenteret: 

● Herrer: K1 200*, K1 500, K1 1000, K2 500 og K4 500 

● Damer: K1 200*, K1 500, K2 500 og K4 500 
 

 *HK1 og DK1 200m udgår forventeligt af OL programmet efter 2021, men vil fremadrettet være til 
genstand for at vurderer atleternes sprint ability til K4 500m.  
 
Eventuelle ændringer i bemandingen på EC i løbet af en sæson kan finde sted, men foretages altid 
i rammen af et helhedsperspektiv foretaget af sportschefen, landstrænerne og talentchefen. 
 

UDTAGELSESPROCEDURER OG UDTAGELSESKRITERIER FOR U23 I 
2021  
 

Nedenstående indeholder udelukkende iagttagelses- og udtagelsesprincipper for U23 EM 
og U23 VM Landsholdene sprint 2021.  
 
Iagttagelses- og udtagelsesprincipper for landshold til International Auronzo Sprint Regatta 
i Italien, Sanabria og Valladolid K4 Races i Spanien og til U21 Nordiske Mesterskaber 
udsendes separat i en anden informations skrivelse.  
 
Iagttagelsesstævner for U23 EM og U23 VM landsholdene sprint 2021 
 
U23 klassen er i 2021 åben for talenter født i 1998 – 2002. Og U23 talenter der ønsker at 
kvalificere sig til internationale opgaver i U23 og U21 i 2021, skal deltage i seniorklassen ved alle 
danske iagttagelses-stævner og ved alle U23 trænings- og test events i 2021.  
 
 

Iagttagelse ved Copenhagen Spring Regatta 2021 af nyt U23 EM/VM bruttohold 
sprint 2021 
 
Efter Copenhagen Spring Regatta (CSR) 2021 udtages nyt U23 EM/VM bruttolandshold 2021. Det 
nye U23 EM/VM bruttolandshold, samles til UEM/UVM Trænings- og testweekend 1 den 15. og 16. 
maj 2021 med fokus på K2/C2- og K4/C4 træning for individuel og teknisk vurdering af 
internationalt potentiale i K2/C2- og K4/C4. Dvs. at der vil blive arbejdet med forskellige test og 
med K2/C2- og K4/C4 kombinationer.  
U23 præstationer ved Copenhagen Spring regatta 2021 får ikke direkte betydning for de senere 
udtagelser til U23 EM eller U23 VM 2021. 
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Følgende præstationer ved CSR giver udtagelse til U23 EM/VM trænings- og test 1 den 15-16. 
maj: 
U23 udtaget til OL kvalifikation og/eller Senior World Cup regnes som senior og udtages ikke til 
U23 Bruttotrup.  
 
Herre kajak: 

• Top 2 placering blandt Herre U23 på K1 200m.  

• Top 6 placering blandt Herre U23 på K1 500m.  

• 3-4 stk. atleter ud af (U23/U23) eller (U23/Senior) K2 500m.  

• Top 3 placering blandt Herre U23 på K1 1.000m. 

• 3-4 stk. atleter ud af (U23/U23) eller (U23/Senior) K2 1.000m.  
 
Herre kano: 

• Top 2 placering blandt Herre U23 på C1 200m.  

• Top 6 placering blandt Herre U23 på C1 500m.  

• Top 3 placering blandt Herre U23 på C1 1.000m. 
 
Dame kajak: 

• Top 3 placering blandt Dame U23 på K1 200m. 

• 1-2 stk. atleter ud af (U23/U23) eller (U23/Senior) K2 200m.  

• Top 6 placering blandt Dame U23 på K1 500m. 

• 3-4 stk. atleter ud af (U23/U23) eller (U23/Senior) K2 500m.  

• Top 2 placering blandt Dame U23 på K1 1.000m. 
 
Dame kano: 

• Top 2 placering blandt Dame U23 på C1 200m. 

• Top 6 placering blandt Dame U23 på C1 500m. 
 
Wild Cards 
DKFs U23 Landstræner kan udtage Wild Card pladser til DKF’s U23 Bruttolandshold 2021. 

• Ved fravær ved Copenhagen Spring regatta 2021 pga. sygdom, skader el. lign. men tidligere 
vist højt U23 EM / U23 VM 2021 potentiale. 

• Hvis for få har kvalificeret sig til at lave velfungerende træningstrupper. Der ønskes minimum 
8 deltagere i Herre U23 kajak og Dame U23 kajak. Og minimum 4 deltagere i Herre U23 
kano og Dame U23 kano. 

 

U23 EM/VM trænings- og test weekend 1 den 15. og 16. maj 
 
Der afholdes U23 EM/VM Bruttolandsholds træning og test i weekenden den 15. og 16. maj 2021 
med fokus på K2/C2- og K4/C4 træning med det formål at sam-træne og teste eksisterende- eller 
nye K2, C2, K4 og C4 mandskaber. Præstationer ved trænings- og test i weekenden får ikke 
direkte betydning for de senere udtagelser til U23 EM eller U23 VM 2021, men kan danne 
baggrund for K2, C2, K4 og C4 mandskaber, der ønskes iagttaget ved Bagsværd Regatta.  
 

Iagttagelse til U23 EM/VM ved Bagsværd Regatta 2021 
 
For at blive iagttaget i K2/C2 til U23 EM, skal begge talenter være U23. Udtagelseskravet til U23 
EM er præstationer der sandsynliggør en top 12 placering ved U23 EM.  
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Præstationer ved Bagsværd Regatta i K1/C1 og K2/C2, der sandsynlighed en top 8 placering ved 
U23 EM udtages direkte efter Bagsværd Regatta. Ved kandidatur til mere end to discipliner, 
vælger DKF hvilke to discipliner de(n) enkelte atlet(er) opnår udtagelse i.  
 
For K2/C2, der ikke opnår direkte udtagelse, og for K4/C4 kandidater til U23 EM gælder følgende: 
 
Ud fra K1/C1 og K2/C2 præstationer, ved Bagsværd Regatta, vurderes om K2/C2 eller K4/C4 
prioriteres højest som kandidat-både til U23 EM. Ved højt individuelt niveau og stor jævnbyrdighed 
mellem 2-3 kandidater prioriteres K2/C2 højest. Ved højt individuelt niveau og stor jævnbyrdighed 
mellem 4-5 kandidater prioriteres K4/C4 højest. 
 

U23 EM/VM test weekend 2 den 12. og 13. juni 
 
Der afholdes U23 EM/VM Bruttolandsholds test i weekenden den 12. og 13. juni 2021 med fokus 
på at teste evt. nye K2, C2, K4 og C4 mandskaber. 
 
De bådtyper der vurderes at have det højeste potentiale testes først.  
 
Herre og Dame K4 500m. test i weekenden den 12. og 13. juni: 

1. Ud fra K2/C2 500 - K1/C1 500m. - K1/C1 200m. ved Bagsværd Regattaen, udtages 4-6 
kandidater til 1-3 stk. K4 test (seat racing).  

2. Vurderes det at de hurtigste Herre og Dame K4 kan opnå en top 12 placering ved U23 EM, 
og at bådene har højere prioritet end K1 og K2 kandidaterne, udtages den hurtigste Herre 
K4 og hurtigste Dame K4.  

3. Vurderes nogle af K1/C1 eller K2/C2 bådene højere end K4/C4 bådene, vurderes det at de 
K4/C4 uden K1/C1 og K2/C2 kandidaterne kan opnå en top 12 placering ved U23 EM, så 
udtages bådene.  

4. Vurderes nogle af K1/C1 eller K2/C2 bådene højere end K4/C4 bådene, og vurderes det at 
ingen af de K4/C4, uden K1/C1 og K2/C2 kandidaterne, kan opnå en top 12 placering ved 
U23 EM, så udtages ingen Herre eller Dame U23 K4/C4 500m. 

 
Evt. Dame K2/C2 500m. test i weekenden den 12. og 13. juni: 

1. Ud fra K2/C2 500 - K1/C1 500m. ved Bagsværd Regattaen, udtages 2-4 kandidater til 1-3 
stk. K2/C2 test (seat racing).  

2. Vurderes det at den hurtigste Dame K2/C2 kan opnå en top 12 placering ved U23 EM, og 
at båden har højere prioritet end K1 og K4 kandidaterne, udtages den hurtigste Dame 
K2/C2.  

3. Vurderes nogle af K1/C1 eller K4/C4 bådene højere end K2/C2 bådene, vurderes det at de 
K2/C2 uden K1/C1 og K4/C4 kandidaterne kan opnå en top 12 placering ved U23 EM, så 
udtages bådene.  

4. Vurderes nogle af K1/C1 eller K4/C4 bådene højere end K2/C2 bådene, og vurderes det at 
ingen af de K2/C2, uden K1/C1 og K4/C4 kandidaterne, kan opnå en top 12 placering ved 
U23 EM, så udtages ingen Dame U23 K2/C2 500m. 

 
Evt. Herre K2/C2 1.000m. test i weekenden den 12. og 13. juni: 

1. Ud fra K2/C2 1.000 - K1/C1 1.000m. ved Bagsværd Regattaen, udtages 2-4 kandidater til 
1-3 stk. K2/C2 test (seat racing).  

2. Vurderes det at den hurtigste Herre K2/C2 kan opnå en top 12 placering ved U23 EM, og at 
båden har højere prioritet end K1 og K4 kandidaterne, udtages den hurtigste Herre K2/C2.  
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3. Vurderes nogle af K1/C1 eller K4/C4 bådene højere end K2/C2 bådene, vurderes det at de 
K2/C2 uden K1/C1 og K4/C4 kandidaterne kan opnå en top 12 placering ved U23 EM, så 
udtages bådene.  

4. Vurderes nogle af K1/C1 eller K4/C4 bådene højere end K2/C2 bådene, og vurderes det at 
ingen af de K2/C2, uden K1/C1 og K4/C4 kandidaterne, kan opnå en top 12 placering ved 
U23 EM, så udtages ingen Herre U23 K2/C2 500m. 

 

Iagttagelse og udtagelse til U23 VM 
 
Udtagelseskravet til U23 VM er præstationer, der sandsynliggør en top 15 placering ved U23 VM.  
 
Da der ved U23 VM er flere og andre discipliner end ved U23 EM, kan der ske ændring af holdet til 
U23 VM i forhold til det hold, der deltager ved U23 EM. Dvs. man kan udgå af U23 landsholdet, 
man kan få genvalg til U23 landsholdet og man kan komme ind på U23 landsholdet.  
 
Følgende discipliner er på programmet ved U23 VM, men ikke på programmet ved U23 EM: 

• Herre K2 500m.  

• Herre C1 500m. 

• Herre C4 500m. 

• Mix C2 500m.  

• Mix K2 500m.  

• Dame C4 500m. 

• Dame K2 200m. 
 
Iagttagelse til U23 VM sker ud fra:  

• Præstationer ved U23 EM. 

• Præstationer ved Bagsværd Regattaen. 

• Præstationer ved U23 test den 12. og 13. juni.  
 
Alle top 10 præstationer ved U23 EM medfører udtagelse til U23 VM. Ved præstationer som nr. 11 
og 12 ved U23 EM, vurderer U23 landstræneren om der kan ske udtagelse i samme disciplin, evt. 
udtagelse i en anden disciplin, eller om båden og atleterne ikke udtages til U23 VM. 
 
Præstationer ved Bagsværd Regattaen og/eller præstationer ved U23 test den 12. og 13. juni, i 
discipliner der ikke er på programmet ved U23 EM, men som sandsynliggør en top 15 placering 
ved U23 VM giver kvalifikation til U23 VM.  
 
Vedr. Mix K2/C2 500m. vurderer U23 landstræneren om Danmark, vil deltage i denne nye disciplin. 
U23 landstræneren vil i vurderingen lægge vægt på om deltagelse vil forstyrre deltagelsen i andre 
og højere prioriterede discipliner, eller om der vurderes at kunne hentes ekstra erfaring for evt. 
deltagere ved at deltage i disciplinen.  

 

 
UDTAGELSESPROCEDURER OG UDTAGELSESKRITERIER FOR U18 I 
2021 
 

Nedenstående indeholder udelukkende iagttagelses- og udtagelsesprincipper for U18 EM 
og U18 VM Landsholdene sprint 2021.  
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Iagttagelses- og udtagelsesprincipper for landshold til U17 Nordiske Mesterskaber og U17 
Olympic Hopes Regatta udsendes separat i en anden informations skrivelse.  
 
Iagttagelsesstævner for U18 EM og U18 VM landsholdene sprint 2021 
 
U18 klassen er i 2021 åben for talenter født i 2003 – 2006. Og U18 (U16) talenter der ønsker at 
kvalificere sig til internationale opgaver i U18 i 2021, skal deltage i U18 klassen ved alle danske 
iagttagelses-stævner og ved alle U18 trænings- og test events i 2021.  
 
 

Iagttagelse ved Copenhagen Spring Regatta 2021 af nyt U18 EM/VM bruttohold 
sprint 2021 
 
Efter Copenhagen Spring Regatta (CSR) 2021 udtages nyt U18 EM/VM bruttolandshold 2021. Det 
nye U18 EM/VM bruttolandshold, samles til UEM/UVM Trænings- og testweekend event 1 den 13. 
og 14. maj 2021 med fokus på K2/C2- og K4/C4 træning for individuel og teknisk vurdering af 
internationalt potentiale i K2/C2- og K4/C4. Dvs. at der vil blive arbejdet med forskellige test og 
med K2/C2- og K4/C4 kombinationer.  
U18 præstationer ved Copenhagen Spring regatta 2021 får ikke direkte betydning for de senere 
udtagelser til U18 EM eller U18 VM 2021. 
 
Følgende præstationer ved CSR giver udtagelse til U18 EM/VM trænings- og test event 1 den 13. 
og 14. maj (Kr. H): 
 
Herre kajak: 

• Top 2 placering blandt Herre U18 på K1 200m.  

• Top 6 placering blandt Herre U18 på K1 500m.  

• Top 2 placering blandt Herre U18 på K2 500m. 

• Top 3 placering blandt Herre U18 på K1 1.000m. 

• Top 2 placering blandt Herre U18 på K2 1.000m. 
 
Herre kano: 

• Top 2 placering blandt Herre U18 på C1 200m.  

• Top 6 placering blandt Herre U18 på C1 500m.  

• Top 3 placering blandt Herre U18 på C1 1.000m. 
 
Dame kajak: 

• Top 3 placering blandt Dame U18 på K1 200m. 

• Top 1 placering blandt Dame U18 på K2 200m. 

• Top 6 placering blandt Dame U18 på K1 500m. 

• Top 2 placering blandt Dame U18 på K2 500m. 

• Top 2 placering blandt Dame U18 på K1 1.000m. 
 
Dame kano: 

• Top 2 placering blandt Dame U18 på C1 200m. 

• Top 6 placering blandt Dame U18 på C1 500m. 
 
Wild Cards 
DKFs U18 Landstræner kan udtage Wild Card pladser til DKF’s U18 Bruttolandshold 2021. 



 
 

 

 

 Idrættens hus 

Brøndby Stadion 20 
DK.-2605 Brøndby 

Danmark 

Tlf. +45 43291094 

Fax.+45 43262095 
dkf@kano - kajak.dk 

www.kano - kajak.dk 

 

10 
 

• Ved fravær ved Copenhagen Spring regatta 2021 pga. sygdom, skader el. lign. men tidligere 
vist højt U18 EM / U18 VM 2021 potentiale. 

• Hvis for få har kvalificeret sig til at lave velfungerende træningstrupper. Der ønskes minimum 
8 deltagere i Herre U18 kajak og Dame U18 kajak. Og minimum 4 deltagere i Herre U18 
kano og Dame U18 kano. 

 

U18 EM/VM trænings- og test event 1 den 13. og 14. maj (Kr. H): 
 
Der afholdes U18 EM/VM Bruttolandsholds træning og test den 13. og 14. maj (Kr. H) 2021 med 
fokus på K2/C2- og K4/C4 træning med det formål at sam-træne og teste eksisterende- eller nye 
K2, C2, K4 og C4 mandskaber. Præstationer ved trænings- og test eventen får ikke direkte 
betydning for de senere udtagelser til U18 EM eller U18 VM 2021, men kan danne baggrund for 
K2, C2, K4 og C4 mandskaber, der ønskes iagttaget ved Bagsværd Regatta.  
 

Iagttagelse til U18 EM/VM ved Bagsværd Regatta 2021 
 
Udtagelseskravet til U18 EM er præstationer der sandsynliggør en top 12 placering ved U18 EM.  
 
Præstationer ved Bagsværd Regatta i K1/C1 og K2/C2, der sandsynliggør en top 8 placering ved 
U18 EM udtages direkte efter Bagsværd Regatta. Ved kandidatur til mere end to discipliner, 
vælger DKF hvilke to discipliner de(n) enkelte atlet(er) opnår udtagelse i.  
 
For K2/C2, der ikke opnår direkte udtagelse, og for K4/C4 kandidater til U18 EM gælder følgende: 
 
Ud fra K1/C1 og K2/C2 præstationer, ved Bagsværd Regatta, vurderes om K2/C2 eller K4/C4 
prioriteres højest som kandidat-både til U18 EM. Ved højt individuelt niveau og stor jævnbyrdighed 
mellem 2-3 kandidater prioriteres K2/C2 højest. Ved højt individuelt niveau og stor jævnbyrdighed 
mellem 4-5 kandidater prioriteres K4/C4 højest. 
 

U18 EM/VM trænings og test event 2 den 12. og 13. juni 
 
Der afholdes U23 EM/VM Bruttolandsholds test i weekenden den 12. og 13. juni 2021 med fokus 
på at teste evt. nye K2, C2, K4 og C4 mandskaber. 
 
De bådtyper der vurderes at have det højeste potentiale testes først.  
 
Herre og Dame K4 500m. test i weekenden den 12. og 13. juni: 

1. Ud fra K2/C2 500 - K1/C1 500m. - K1/C1 200m. ved Bagsværd Regattaen, udtages 4-6 
kandidater til 1-3 stk. K4 test (seat racing).  

2. Vurderes det at de hurtigste Herre og Dame K4 kan opnå en top 12 placering ved U23 EM, 
og at bådene har højere prioritet end K1 og K2 kandidaterne, udtages den hurtigste Herre 
K4 og hurtigste Dame K4.  

3. Vurderes nogle af K1/C1 eller K2/C2 bådene højere end K4/C4 bådene, vurderes det at de 
K4/C4 uden K1/C1 og K2/C2 kandidaterne kan opnå en top 12 placering ved U18 EM, så 
udtages bådene.  

4. Vurderes nogle af K1/C1 eller K2/C2 bådene højere end K4/C4 bådene, og vurderes det at 
ingen af de K4/C4, uden K1/C1 og K2/C2 kandidaterne, kan opnå en top 12 placering ved 
U18 EM, så udtages ingen Herre eller Dame U18 K4/C4 500m. 

 
Evt. Dame K2/C2 500m. test i weekenden den 12. og 13. juni: 
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1. Ud fra K2/C2 500 - K1/C1 500m. ved Bagsværd Regattaen, udtages 2-4 kandidater til 1-3 
stk. K2/C2 test (seat racing).  

2. Vurderes det at den hurtigste Dame K2/C2 kan opnå en top 12 placering ved U18 EM, og 
at båden har højere prioritet end K1 og K4 kandidaterne, udtages den hurtigste Dame 
K2/C2.  

3. Vurderes nogle af K1/C1 eller K4/C4 bådene højere end K2/C2 bådene, vurderes det at de 
K2/C2 uden K1/C1 og K4/C4 kandidaterne kan opnå en top 12 placering ved U18 EM, så 
udtages bådene.  

4. Vurderes nogle af K1/C1 eller K4/C4 bådene højere end K2/C2 bådene, og vurderes det at 
ingen af de K2/C2, uden K1/C1 og K4/C4 kandidaterne, kan opnå en top 12 placering ved 
U18 EM, så udtages ingen Dame U18 K2/C2 500m. 

 
Evt. Herre K2/C2 1.000m. test i weekenden den 12. og 13. juni: 

1. Ud fra K2/C2 1.000 - K1/C1 1.000m. ved Bagsværd Regattaen, udtages 2-4 kandidater til 
1-3 stk. K2/C2 test (seat racing).  

2. Vurderes det at den hurtigste Herre K2/C2 kan opnå en top 12 placering ved U18 EM, og at 
båden har højere prioritet end K1 og K4 kandidaterne, udtages den hurtigste Herre K2/C2.  

3. Vurderes nogle af K1/C1 eller K4/C4 bådene højere end K2/C2 bådene, vurderes det at de 
K2/C2 uden K1/C1 og K4/C4 kandidaterne kan opnå en top 12 placering ved U18 EM, så 
udtages bådene.  

4. Vurderes nogle af K1/C1 eller K4/C4 bådene højere end K2/C2 bådene, og vurderes det at 
ingen af de K2/C2, uden K1/C1 og K4/C4 kandidaterne, kan opnå en top 12 placering ved 
U18 EM, så udtages ingen Herre U18 K2/C2 500m. 

 

Iagttagelse og udtagelse til U18 VM 
 
Udtagelseskravet til U18 VM er præstationer, der sandsynliggør en top 15 placering ved U18 VM.  
 
Da der ved U18 VM er flere og andre discipliner end ved U18 EM, kan der ske ændring af holdet til 
U18 VM i forhold til det hold, der deltager ved U18 EM. Dvs. man kan udgå af U18 landsholdet, 
man kan få genvalg til U18 landsholdet og man kan komme ind på U18 landsholdet.  
 
Følgende discipliner er på programmet ved U18 VM, men ikke på programmet ved U18 EM: 

• Herre K2 500m.  

• Herre C1 500m. 

• Herre C4 500m. 

• Mix C2 500m.  

• Mix K2 500m.  

• Dame C4 500m. 

• Dame K2 200m. 
 
Iagttagelse til U18 VM sker ud fra:  

• Præstationer ved U18 EM. 

• Præstationer ved Bagsværd Regattaen. 

• Præstationer ved U18 test den 12. og 13. juni.  
 
Alle top 10 præstationer ved U18 EM medfører udtagelse til U18 VM. Ved præstationer som nr. 11 
og 12 ved U18 EM, vurderer U18 landstræneren om der kan ske udtagelse i samme disciplin, evt. 
udtagelse i en anden disciplin, eller om båden og atleterne ikke udtages til U18 VM. 
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Præstationer ved Bagsværd Regattaen og/eller præstationer ved U23 test den 12. og 13. juni, i 
discipliner der ikke er på programmet ved U18 EM, men som sandsynliggør en top 15 placering 
ved U18 VM giver kvalifikation til U18 VM.  
 
Vedr. Mix K2/C2 500m. vurderer U18 landstræneren om Danmark, vil deltage i denne nye disciplin. 
U18 landstræneren vil i vurderingen lægge vægt på om deltagelse vil forstyrre deltagelsen i andre 
og højere prioriterede discipliner, eller om der vurderes at kunne hentes ekstra erfaring for evt. 
deltagere ved at deltage i disciplinen.  
 
 
 
 
 
 
Lars Robl                          Zoltan Bako                              Mette Barfod                  Finn Pape 
Sportschef                        Cheflandstræner                       Landstræner                  Talentchef 
Tlf: 2349 1669                  Tlf.: 2630 0514                          Tlf: 2023 2058               Tlf: 3042 4433 
lcr@kano-kajak.dk           zb@kano-kajak.dk                   mba@kano-kajak.dk      fp@kanokajak.dk 
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