
PROCESS FÖR UTTAGNING TILL LANDSLAGET SPORTKLÄTTRING 
 

1. ANSÖKAN SKAPAS 
Atleter vars ambition är att ingå i landslaget sportklättring är välkomna att skicka in ansökan 

via anvisat formulär. Ansökan är öppen för alla som: 

1. Är medlem i klubb/förening som är ansluten till Svenska Klätterförbundet. 

2. Under kommande tävlingssäsong kommer fylla 14 år eller är äldre. 

Ansökan är öppen under 14 dagar och den sökande får en bekräftelse på att ansökan har 

registrerats. 

2. ANSÖKAN VERIFIERAS 
Ansökningskriterier säkerställs. Bekräftelse med information om avslag/godkännande av 

ansökan skickas till den som ansökt. 

Avslås ansökan så är detta det sista steget i processen. 

3. UTTAGNING INITIERAS 
Landslagsledningen går igenom alla ansökningar. Sammanställer och verifierar 

informationen som bifogats ansökan. 

Med information här avses ranking, resultat från tävlingar utanför rankingsystem samt 

övriga meriter. Discipliner som man inkluderar är lead, speed och boulder. 

Ranking - resultat från tävlingar som atleten deltagit i som ger rankingpoäng. 

• Nationella, nordiska och internationella mästerskap (SM, NM, EM, VM, JEM, JVM) 

• Officiella nationella och internationella cuper (Sverigecup, världscup, europacup). 

Resultat från tävlingar utanför rankingsystem 

• Övriga nationella och internationella tävlingar 

o Allt från lokala öppna tävlingar till internationella öppna tävlingar 

 

4. INSAMLING AV UNDERLAG FÖR UTTAGNING 
Landslagsledningen inhämtar ytterligare information om den finns tillgänglig. Adderar i det 

här steget även utlåtande från personliga tränare samt distriktstränare där det är aktuellt. 

Landslagsledningen identifierar vilka av de sökande atleterna som kommer att gå vidare till 

intervju.  

 



5. PERSONLIG KONTAKT 
1. Intervju genomförs med aktuell atlet – här lyssnar vi på vilken ambition och mål som 

atleten har med sin träning och tävling samt vilka förutsättningar som hen har för att 

kunna lyckas. Träningsmöjligheter, studier/arbete ex. 

2. Utvärdering av information och intervju genomförs 

3. Beslut tas om vilka atleter som går vidare till klätterrelaterade tester. 

4. Atlet informeras om beslut. 

 

6. FÄRDIGHETER 
Atleten fysiska, tekniska, mentala och strategiska klätterförmågor utvärderas genom 

klätterrelaterade tester och här följer beskrivning. 

• Fysiska tillgångar: Hur atleten använder sina fysiska förmågor, ex vighet, styrka, 

balans. 

• Tekniska färdigheter: Hur väl utvecklat atletens rörelsemönster är, ex fotarbete, 

viktförflyttning, dynamiska rörelser, att skapa moment, koordination. 

• Mental förmåga: Hur hanterar atleten en tävlingssituation mentalt i medgång och 

motgång. 

• Strategi: hur atleten hanterar en tävlingssimulering rörande energiåtgång, försök, 

ledläsning, tidsåtgång. 

Här tas även i beaktning på vilken nivå, gradmässigt, som atleten förmår att klara av ett 

problem/led. 

  



6. SLUTGILTIG UTVÄRDERING 
Den information som nu finns tillgänglig för landslagsledningen via ansökan, kompletterade 

datainsamling, intervju och resultat från klätterrelaterade tester sammanställs och 

utvärderas i sin helhet inom dessa områden. 

Resultat från tävlingar 

Resultaten ”vägs” baserat på hur många motståndare man har i sin klass och vilken 

konkurrens det är i respektive klass. 

Ranking 

Placering i nationella och internationella rankinglistor. 

Ambition 

Här ser vi på det atleten formulerat i sin ansökan och vad som framkommer under intervju: 

Vilka mål har atleten med sin tävlingsklättring på kort och lång sikt? 

Vilka praktiska förutsättningar har atleten att kunna uppnå sina mål, ex. studier, arbete, 

träningsmöjligheter. 

Hur hög motivation har atleten att göra det som krävs för att uppnå sina mål. 

Till dessa fyra områden gör landslagsledningen även en bedömning om vilken 

utvecklingspotential som atleten har. Likaså hur väl som atleten kommer kunna ha 

förmågan att förmedla de värderingar som är grundstommen i landslagsverksamheten. 

• Ödmjukhet 

• Glädje 

• Ambition 

• Professionalism 

• ”Sportsmanship” 

 

  



Roller och ansvar i slutgiltig utvärdering. 

Slutgiltig bedömning (samlad bedömning): 

• En första analys utförs av aktuell landslagscoach. Är det så att man som coach sedan 

tidigare känner till den atlet som ska bedömas så utförs denna första analys av 

annan oberoende coach i landslagsledningen. Detta för att förhindra att 

bedömningen inte färgas av en tidigare kännedom om atletens förmågor. 

• Den första analysen sammanförs sedan med övriga landslagscoachers bedömning av 

atleten. 

• Slutligen granskas utvärderingen av huvudcoach, landslagsledare och representant 

från kansliet - idrottskonsulent för tävling och landslag. Landslagscoacher får 

motivera varför de vill att aktuell atlet borde bli uttagen till landslaget. 

• Sedan tar ledningsgruppen i sin helhet beslutet om vilka som kommer tas ut till 

Landslaget Sportklättring med målet att: 

Landslagets uppdrag är att framgångsrikt representera svensk sportklättring i 

internationella tävlingar genom: 

o Utveckling 

o Prestationer 

o Förebilder 

 


