
Hej 

Vi vill börja med att tacka för ditt mail och anmälan av dina landslagsaktiva. 

Här kommer förtydligande av kriterier som ligger som grund för uttag till mästerskap:  

1. Från tävlingsreglementet 

a) Om det skiljer fyra eller mindre antal poäng mellan nr 1 och nr 2 från den svenska rankingen skall 

den som tar flest poäng (medaljer) på förbundets utsedda g-klass tävlingar erbjudas 

Mästerskapsplatsen. 

b) Om det skiljer fler än fyra poäng måste den som är rankad som nr 2 ta minst en finalplats mer än 

den som är rankad som nr 1 på förbundets utsedda g-klass tävlingar för att erbjudas 

Mästerskapsplatsen,  

c) Den som av någon anledning blivit rankad som nr 3 i en klass måste ta minst ett guld mer än de 

som är rankade nr 1-2 på förbundets utsedda g-klass tävlingar för att erbjudas Mästerskapsplatsen,  

d) Om ingen spelare tar någon medalj på de av förbundet utsedda g-klass tävlingarna kommer den 

som är rankad som nr 1 (förutsatt att denna uppfyller övriga villkor för att kunna representera ett 

svenskt landslag) att erbjudas Mästerskapsplatsen – dock på egen bekostnad.  

Undantag från ovan kan lämnas om särskild överenskommelse träffas med Sveriges Olympiska 

kommitté eller om Förbundet beviljar dispens och låter någon spelare vara med i landslagstruppen 

som nr 3 i en klass. Undantag kan också lämnas till kadetter och juniorer som inför ett Mästerskap vill 

byta viktklass. Ett byte förutsätter att den nya klassen är fri från utövare samt att den spelare som vill 

byta uppfyllt övriga villkor som ställs för deltagande i Mästerskap. Om två spelare önskar byta till 

samma viktklass så har den som kommer från närmast föregående viktklass företräde (och vidare har 

spelaren företräde som kommer från närmast undre viktklass). En tvåa etc. kan inte byta viktklass för 

att på så vis bli rankad som nr 1. 

2. Övrigt  

a) Enligt tävlingsreglementet ska man ha deltagit på minst 3st internationella tävlingar innan 

mästerskapet går av stapeln. Då deadline för anmälan oftast är 3-4 veckor innan så ska därför dessa 

tävlingar vara genomförda minst 4 veckor före. Förbundet har beslutat att alla klubbar fritt får välja 

G-klasstävlingar som ligger i WT:s kalender. Direkt efter genomförd tävling rapporterar ni som klubb 

in genomförd tävling samt resultat för denna.  

b) Man måste vara svenska medborgare med svenskt pass för att kunna erbjudas en plats till 

mästerskap.  

c) Ni behöver räkna med att anmälan till mästerskap behöver göras senast 4 veckor innan. Vi 

kommer att gå ut med tydlig deadline som kommer gälla inför varje mästerskap. Missar man vår 

utsatta deadline så får klubb/utövare själv stå för eventuella extra kostnader.   

d) Vår totala budget för alla mästerskap under 2023 är 290 000kr (Kadett, Junior, U-21 och Senior). 

Budgeten kommer att fördelas med 80% på utövare och 20% på övriga kostnader. Budgeten för 

utövare fördelas med 50% på seniormästerskap, 25% på U-21mästerskap och 25% på 

juniormästerskap. Då vi går i enlighet med RF.s riktlinjer på vad som räknas som elitidrott, kan vi inte 

lägga pengar på kadetter.  



e) Landslagets mail är landslag.kyorugi@svenskataekwondounionen.se. Frågor mailas, och vi kommer 

att svara så skyndsamt som möjligt, med mål inom en vecka.  

Avslutningsvis så har vi också bestämt om ett första landslagsläger som kommer att gå av stapeln den 

25-26 mars i Stockholm. Alla 1.or och 2.or bjuds in. Vi hoppas att så många som möjligt kan och vill 

delta, trots att lägret inte kommer vara obligatoriskt på grund av egen finansiering. Information och 

inbjudan till lägret kommer under februari månad.  

 

Med vänliga hälsningar,  

Landslagsledningen 
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