Svenska Livräddningssällskapets
Sport- och Tävlingskalender 2018
Datum Månad

Kategori

Stad/Land Deltagare Kostnad/
Deltagare

Januari

16-18.

22
4-6.

13-15
2-5.
?
?
11-15.

18-26

Februari
Utvecklingsläger
Mars
April
Danska mästerskapen
Maj
Svenska Mästerskapen
Juni
Juli
Danska mästerskapen
Augusti
Utvecklingsläger
Svenska Mästerskapen
Svenska Mästerskapen
September
Europamästerskapen Junior
Oktober
November
Världsmästerskapen Senior

Fys och sim

Berga

16st

1 000 kr

Pool

Danmark

16st

1 500 kr

Pool

Jönköping

Förening

Hav

16st

1 500 kr
1 500 kr

Pool/Hav
Hav
Nordiska

Tylösand

16st
Förening
Förening

Pool/Hav

Irland

Uttagna

Pool/Hav

Australien

Uttagna

Tomma fält och datum kommer att uppdateras så snart datum är delgett.
Med reservation för ändringar.

Förutsättningar för mästerskapsdeltagande
-

Utövaren skall vara medlem i Svenska Livräddningssällskapet

-

Genomgått livräddarutbildning (seniorlandslag)

-

Deltagande på utvecklingsläger

-

Deltagande på SM-tävlingarna, pool och hav

-

Deltagande på tävlingar med internationella grenarna.

-

Uppnå ILS tidskrav för deltagande i Poolgrenar

-

Följa Svenska Livräddningssällskapets Värdegrund och Sport-policy

-

Visa entusiasm och engagemang på tävlingar och samlingar i riksorganisationen regi

-

Vid frånvaro från ovanstående skall skriftlig redogörelse inskickas till landslagsledningen för
bedömning vid möjlig uttagning till mästerskap

Uttagning till VM kommer att ske efter SM i pool resp. SM i hav. Beslut fattas av Landslagsledningen
baserat på kriterierna ovan och samtal med utövarens närmaste ledare.

Viktig information för 2018
-

Sport- och Tävlingskalendern
visar vilka tävlingar och utvecklingsläger som arrangeras av organisationen.

-

Utvecklingsläger
Faktureras lokalföreningen utövaren representerar. Begränsat antal platser
Utvecklingslägrenas struktur under 2018 kommer ha huvudfokus på att skapa en grund för våra
utövare att kunna utveckals på hemmaplan. På våren fokuserar det på grundträning och
landträning. Det innefattar funktionell- och styrketräning. Det kommer även att ligga fokus på den
mentala träningen då det är en viktig del av utövarens prestationer och känsla i
tävlingsverksamheten.
På hösten ligger fokus på teknik i Pool- och havsgrenarna för att bredda kunskapen och
förutsättningarna.
Under utvecklingsläger kommer meriterade och erfarna tränare att ta hand om utövarna med hjälp
av landslagsledningen.
Detta upplägg skapar förutsättningar för att lokalföreningarna skall bjuda in till läger med hjälp av
organisationen, så ta chansen och bjud in livräddningssverige till läger på respektive hemort

-

Tävlingar
Faktureras Lokalföreningen utövaren representerar. Begränsat antal platser
Organisationen har valt att fokusera på två tävlingar, en i pool och en i hav.
Utövarna kommer att få stå för sin egen matkostnad under tävlingarna tillsvidare.

-

Ledarstaben
Består av EN ledare från respektive lokalförening. Landslagsledningen kommer att hålla nära
kontakt lokalföreningens ledare under säsongen. Bland annat kring frågor rörande: utövare,
anmälningar, tävlingar och utvecklingsläger mm.

-

Landslagsledning
Kommer att bestå av två ledare/tränare och förbundskapten. Landslagledningen kommer följa
utövarna under året och gemensamt besluta om vilka som blir uttagna till landslagsuppdrag.
Ledare/ tränare föreslås av förbundskapten och godkänns av Verksamhetsansvarig för Livräddning.
Förbundskapten utses av riksorganisationen.

-

Lokalföreningarna
Är den klubb som utövaren representerar vid samtliga tävlingar som inte är landslagsuppdrag.
Lokalföreningens roll är tänkt att stötta utövaren med bland annat träningsplanering,
träningsupplägg och coachning. Lokalföreningen utser en ledare som kommer ingå i ledarstaben.
Från och med 2018 kommer lokalföreningen stå som mottagare av sin utövares kostander i
samband med tävlingar, läger, samlingar mm
Lokalföreningarna är välkomna att bjuda in till tävlingar och utvecklingsläger med administrativ och
aktiv hjälp från landslagsledningen.

-

Europeiska Juniormästerskapen Irland
Uttagna till EJM kommer att få ersättning för begränsad av kostnaden från riksorganisationen.
Uttagningar kommer att meddelas till närmaste ledare/tränare som i sin tur meddelar utövare.

-

Världsmästerskapen i Australien;
Uttagna till VM kommer att få ersättning för begränsad av kostnaden från riksorganisationen.
Uttagningar kommer att meddelas till närmaste ledare/tränare som i sin tur meddelar utövare.

-

Tävlingslicens
För att kunna säkerställa våra utövares säkerhet vid resor tävlingar och arrangemang kommer alla
som tävlar i livräddning få betala 250kr/år i tävlingslicens som kommer att täcka
försäkringskostnader inkl. omkostnaders kring arrangemang och tävlingar.

