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Udtagelsesprocedure og udtagelseskriterier for maratonlandsholdet 2023

Det overordnede formål med nærværende udtagelsesprocedure, er at fortsætte den gode
og målrettede udvikling på maraton med fokus frem mod VM 2023 i Danmark, herunder
sikre det bedst mulige resultat ved både EM og VM i 2023.

Udtagelsesproceduren og kriterierne er som følger:

1. Generelt:
● Der skal som minimum roes i den båd/klasse, som man ønsker udtagelse i.
● Det vil være en fordel at deltage i alle løb, også̊ selvom man kun ønsker at ro i

mandskabsbåd/ener til EM/VM.

2. EM maraton Slavonski Brod, Croatien 13.- 16. juli 2023

Udtagelse til EM bygger på iagttagelser ved:

1. NM Maraton, Malmø Sverige, den 29., 30. april og 1. maj 2023, for flg. bådtyper og
klasser:

● 29. – 30 april, maraton distancen

○ C1, K1, C2 og K2
○ Damer og Herre
○ U18, U23 og senior på maraton distancen

2. Nordic Open, Maribo, den 5. – 7. maj 2023, for flg. bådtyper og klasser:

● 5. maj, short track

○ C1 og K1
○ Damer og Herre
○ Senior

Udtagelsen bygger på en vurdering af hvorvidt de potentielle kandidater kan opnå̊ en
placering i den bedste halvdel til EM eller vurderes at have et højt udviklingspotentiale.
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3. VM maraton Jels, Danmark. 30. aug. – 3. sep. 2023

Udtagelse til VM bygger på resultater og iagttagelser i prioriteret rækkefølge:

1. Medaljeplacering opnået ved EM 2023 medfører automatisk udtagelse til
VM.

2. EM-maraton i Croatien, i perioden 13 – 16 juli 2023

● Sekundære placeringer til EM tages med i betrækning til udtagelse til
VM.
Såfremt det vurderes at en kandidat kan opnå en placering i top 8
ved VM, kan der opnås en udtagelse på resultatet fra EM.

3. DM-maraton, Hvidovre i perioden 18 – 20 august 2023 for flg. bådtyper og
klasser:

● Da DM-maraton kun ligger 10 dage før VM, vil udtagelses fra dette
løb kun være for kandidater hvor der kan være tvivl om evt.
formkurve el. lign.

● For allerede udtagende kandidater træffes der individuel aftale med
maraton koordinator om behov/krav for deltagelse i DM-maraton.

● Følgende klasser bliver iagttaget til DM.

○ C1, K1 og K2
○ Damer og Herre
○ U18, U23 og senior
○ Short track K1 senior
○ Der kan dog forekomme klasser til DM, hvor der allerede er

udtaget 2 både og dermed ikke vil være muligt at blive
udtaget.

Udtagelsen bygger på en vurdering af hvorvidt de potentielle kandidater kan opnå̊
en placering i top 8 ved VM.

4. Særlige tilfælde

I særlige tilfælde kan der udtages enkelte kandidater, 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.
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5. Træningssamlinger mv.

Der planlægges 2 træningssamling i løbet af 2023.

1. Træningssamling for roer der er udtaget til EM. Tid for samling afventer.
2. Træningssamling for roer der er udtaget til VM. Tid for samling afventer.

6. Anbefalinger til deltagelse i øvrige løb

For at få mest mulig erfaring anbefales det, hvis muligt, at deltage i følgende løb,
hvor der er delvis fri tilmelding:

● Åbne Tyske mesterskaber 19. – 21. maj 2023
● World Cup 2. – 4. juni 2023 Ruse, Bulgarien

Med venlig hilsen

Karsten Solgård

Sportschef Maratonkoordinator
Tlf: Tlf.: 26 14 14 5
karsten@solgaard.com
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