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UDTAGELSESKRITERIER VEDRØRENDE VM SENIOR 2021 
 

 

I relation til udtagelseskriterierne for Senior VM 2021 i København ønsker DKF at 
fastholde den politiske linje, der er valgt i forhold til internationale stævner for ungdom og 
senior. Det betyder, at atleter, der har valgt U-sporet (UEM og/eller UVM) ikke kommer i 
betragtning til pladser på seniorlandsholdet til VM. Det samme gør sig gældende i 
modsatte retning, hvor atleter, der har deltaget ved senior EM i Poznan ikke har været i 
betragtning til UEM eller UVM. DKF gør opmærksom på, at World Cups ikke opfattes som 
en senioraktivitet i denne sammengæng, men som en kombineret senior- og 
udviklingsaktivitet. Eneste undtagelser herfra er Rasmus Knudsen, som på grund af 
uforudsete hændelser er taget ind omkring arbejdet med senior HK4 500m, hvilket også 
medfører at Rasmus Knudsen ikke er i betragtning til UVM. 
 
Ved VM kan udtagne atleter maksimalt deltage i to discipliner samt K1 5000m. Dette 
henset til resultatperspektivet samt et politisk ønske om en bred dansk deltagelse ved det 
kommende VM. Undtagelsen herfra er Emma Aastrand Jørgensen, grundet sin OL 
kvalifikation på 3 discipliner (K1 200, K1 500 og K4 500). 
 
De atleter, der har kvalificeret sig til - og deltaget ved OL 2021 i Tokyo - er 
forhåndsudtaget til VM i de discipliner, i hvilke de har kvalificeret sig (K1 200m, K1 500m 
og K4 500m) 
 
DM på kortbane tjener til udtagelse for øvrige discipliner. Her gælder, at den hurtigste båd 
indenfor disse discipliner, der kan sandsynliggøre en top 10 - 16 placering kan udtages til 
VM. 
 
Specifik for udtagelsen af HK4 500 m gælder, at HK4 500m sammensættes af den 
sportslige ledelse på baggrund af resultaterne i HK1 500 og HK2 500m, herunder 
atleternes kompetencer til at ro en mandskabsbåd, med henblik på bedst muligt resultat. 
 
De endelige udtagelser kommer herudover til at afhænge af, hvordan løbsprogrammet 
muliggør deltagelse i de to kvalificerede discipliner. Styrende for disse beslutninger er 
resultatperspektivet. 
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