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Reviderade uttagningskriterier till Taekwondolandslaget i Poomsae 2021 

 
Med anledning av den inställda elitserien i Taekwondo 2020 till följd av den pågående pandemin av 
coronaviruset vill landslagsledningen för Svenska Poomsaelandslaget informera om de förändringar 
som genomförs under hösten och inför landslagsuttagningen 2021. 
 
Kort bakgrund 
 
Landslagsledningen har under sommaren haft fortlöpande dialog med STU:s styrelse om höstens 
elitserie. Ledningen är enig med styrelsen i STU om att rådande omständigheter med covid-19 och de 
extraordinära insatser arrangörerna måste vidta för att säkerställa säkerheten gör det omöjligt att under 
2020 genomföra en elitserie. Den svenska elitserien och dess rankingsystem utgör grunden för 
uttagningarna till Poomsaelandslaget och ledningen har ställts inför ett beslut rörande uttagningen 2021. 
Då en ranking inte kommer att existera måste uttagning till landslaget på den grunden att frångås och 
andra lämpliga alternativ hittas. Flertalet alternativ har diskuterats och de främsta listas nedan. 

• Att frysa truppen och arbeta vidare med uttagna utövare 2020 under 2021 
• Att pausa landslagsaktiviteten under 2021 
• Att hitta en modell för uttagning som ger alla utövare, nya som gamla, möjlighet att konkurrera 

om en plats 
 

Ledningen har i samråd med STU:s styrelse valt att gå på tredje alternativet och hitta en ny modell för 
uttagningen. Alternativet är det mest optimala och lämpliga i förhållande till de övriga alternativ som 
finns. Vår ambition är att den nya formen av uttagning blir så rättvis, transparent och rimlig som möjligt. 
Det bör i detta sammanhang även framhållas att ett landslag ska bestå av de utövare som presterar väl 
och som internationellt sett har goda möjligheter att delta och placera sig på mästerskap. Synpunkter 
och förslag till förbättringar från utövare och föreningsledare i den delen välkomnas och kan skickas till 
landslag.poomsae@stuswe.se  
 
Vi vill också understryka att den aktuella uttagningen inför 2021 förhoppningsvis är en 
engångsföreteelse då vi siktar på att genomföra elitserien igen 2021 och dela ut de rankingpoäng som 
utgör grunden för svenska Taekwondolandslaget i Poomsae. 
 
Den nya modellen för uttagning till landslaget 2021 
 
Ledningen kommer att, om det med hänsyn till föreliggande omständigheter alltjämt är möjligt, att 
genomföra tre (3) uttagningsläger under hösten. Landslaget kommer att tas ut genom dessa 
uttagningsläger. Lägren kommer att placeras i region syd, öst samt väst.  
 
Deltagande på uttagningsläger är öppet för deltagare som tillhör den aktuella regionen i vilken lägret 
genomförs, och som uppfyller kraven för att ingå i ett svenskt landslag (se dock nedan om de 
begränsningar som finns avseende bl.a. deltagarantal på grund av pandemin). Undantag från 
regionstillhörigheten är möjligt om exempelvis max antalet platser är uppnått i en region och det finns 
platser kvar i en annan region. Det är, efter överenskommelse med landslagsledningen, också möjligt 
för utövare från region norr att delta på något av lägren som anordnas i de övriga regionerna. Om 
tillräckligt många utövare från region norr vill delta på lägren så kan ett uttagningsläger eventuellt 
komma att anordnas även i den regionen.  
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De krav som utövaren måste uppfylla för att delta på läger är att utövaren innehar följande: 

• Registrerad poom eller dangrad hos Kukkiwon 
• Svenskt medborgarskap 
• Giltig GAL-licens 

 
Kraven är satta av World Taekwondo och måste uppfyllas för att en utövare ska få representera en nation 
vid mästerskap. Utövare som inte har fått sin Kukkiwon-grad registrerad när läger genomförs men är 
godkända till minst 1 poom/dan får delta vid läger. 
 
Information om uttagningsläger 
 
Som det har nämnts ovan kommer uttagningsläger att ersätta rankingen vid uttagning till landslaget 
2021. 
 

• Lägren genomförs av förbundskapten Finn Buchardt tillsammans med övriga landslagstränare 
och ledning.  

• Lägren innehåller såväl fysiska som tekniska moment och tester för recognized poomsae och 
freestyle.  

• I samband med lägren genomförs intervju med varje utövare. 
• Utövaren förväntas att delta under hela den tid som lägret pågår. 
• Klubb- och hemmatränare tillåts och uppmuntras att delta som åskådare vid lägren om det med 

hänsyn till den pågående pandemi kan ske på ett säkert sätt 
• Mer detaljerad information om hur lägren genomförs på ett tryggt och säkert sätt med hänsyn 

till coronapandemin kommer att publiceras inom kort. Alla ska följa Folkhälsomyndighetens 
allmänna råd och rekommendationer. Vilka andra åtgärder som vidtas kommer att framgå av 
den nämnda informationen. 

• När och var uttagningslägren genomförs är ännu inte klart. Plats och datum beror mycket på hur 
den nuvarande situationen med coronaviruset utvecklas. Ledningen och STU:s styrelse följer 
utvecklingen noga och kommer att gå ut med information så fort det är klart med plats och 
datum. 

• Tanken är att lägren genomförs i respektive region under en helg under månaderna oktober–
december. Detta kan dock komma att ändras. Dessutom finns det begränsade platser på varje 
läger beroende på lokal och möjligheter att hålla avstånd. Maxantalet kan därför variera på de 
olika orterna. Denna begränsning ska emellertid inte lasta utövarna, utan lösningar kommer att 
hittas för att alla ska få samma möjligheter att delta på läger inför uttagning. 

 
Efter avslutade uttagningsläger publiceras de utövare som tas ut till 2021 års landslagstrupp samt vilka 
tävlingsklasser som är aktuella för respektive utövare. Uttagna spelare förväntas delta vid ytterligare ett 
(1) läger under 2020,  preliminärt under december månad, eller i januari 2021. 
 
Uttagningen kommer att ske med beaktande av hur utövaren har presterat under uttagningen och det 
som har framkommit under intervjun. Vidare kan tidigare meriter tas i beaktande om det är relevant. En 
helhetsbedömning sker av förbundskaptenen och landslagsledningen av samtliga omständigheter för 
den enskilde utövaren. Utövarna kommer att få mer information om hur uttagningen och bedömningen 
görs.  
 
Registrering och anmälan till uttagningsläger 
 
Under augusti presenteras datum och platser för uttagningsläger samt länkar till anmälan via STU:s 
hemsida. Mer information om anmälan m.m. kommer att publiceras i samband med detta. 



 
SVENSKA TAEKWONDOUNIONEN 

  

 
Uttagning till mästerskap 2021 
 
I mästerskapstruppen ingår de utövare som representerar Sverige vid ett mästerskap (EM, VM). Truppen 
tas ut från landslagstruppen av förbundskapten Finn Buchardt efter samråd med ledningen. 
 
Uttagningen till mästerskap baseras huvudsakligen på: 
 

• Utövarens prestationer och insatser 
• Tidigare tävlingsresultat 
• Utvecklingskurva och potential samt träningsdagbok 
• Resultat från tävlingar 2021 
• Utövares möjlighet att genomföra en satsning mot ett mästerskap 
• Deltagande vid landslagsläger och av ledningen utvalda tävlingar 

 
När landslagstruppen till 2021 har tagits ut kommer utövarna att få mer information om 
mästerskapsuttagningen. 
 
Avslutningsvis ska det understrykas att innehållet i detta dokument är preliminärt och kan ändras till 
följd av utvecklingen med coronapandemin. Vi ber därför er att ha överseende med detta och den brist 
på information som finns. Vi måste i första hand säkerställa allas välmående och tillse att 
uttagningslägren kan genomföras på ett så tryggt och säkert sätt som möjligt för att minimera riskerna 
för smittspridning.  
 
Tveka inte att kontakta landslagsledningen på landslag.poomsae@stuswe.se för frågor rörande 
uttagningsläger. 
 
/Finn Buchardt och ledningen 

 
 


