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UDTAGELSESKRITERIER FOR  
INTERNATIONALE MESTERSKABER FOR SENIOR 2021 
 
Formål med udtagelser til internationale seniormesterskaber 
Udtagelserne til internationale seniormesterskaber (EM og VM) har som formål at sikre dansk roning 
medaljer og placeringer i den bedste del af deltagerfeltet og skal til en hver tid sikre OL satsningsbådene 
det bedst mulige resultatperspektiv. Herudover kan yderligere udtagelser primært til EM tage udgangs-
punkt i at understøtte en igangværende udvikling af roere, som har et relevant niveau og behov for 
mesterskabserfaring. 
 
Corona-forhold 
Corona-restriktioner kan begrænse muligheden for at gennemføre aktiviteterne efter planlægningen. 
Der kan være forhold i det beskrevne nedenfor, som af gode grunde kan være svære at gennemføre. 
Er det tilfældet for roere/ klubber, der arbejder for og planlægger med deltagelse i de to mesterskaber, 
beder vi om, at I holder KU-formanden og sportschefen orienteret løbende. Der kan også komme 
ændringer til udtagelseskriterierne. 
  
Senior EM 
Senior EM afholdes i Varese, Italien 9.-11. april 2021  
  

Udtagelseskriterier:  
Udtagelserne tager udgangspunkt i en sandsynlig placering i A-finalen, første tredjedel af B-finalen eller 
den bedste tredjedel af feltet. 
  
Grundlag for udtagelse: 
Resultater i ugetest i uge 10 2021 (obligatorisk)  
Iagttagelsesløb 13. og/eller 14. marts 2021 (obligatorisk) 
  
Der informeres om evt. ændringer pga. Corona-restriktioner.  
  
Udtagelsesdato: 
Tirsdag 16. marts 2021 
  
Tidsfrist for at tilkendegive ønske om EM udtagelse:  
Fredag 19. februar 2021 – sendes til KU-formanden (jakobsenlea@hotmail.com) og  
sportschefen (fin@roning.dk). 
  
Senior VM  
Senior VM afholdes i Shanghai, Kina 17.- 24. oktober 2021 
  
Udtagelseskriterier:  
Udtagelserne tager udgangspunkt i en sandsynlig placering i A-finalen, første tredjedel af B-finalen eller 
den bedste tredjedel af feltet. 
  
Grundlag for udtagelse: 
Resultater i ugetest i uge 10 2021 (obligatorisk)  
Resultater ved EM 2021 
Resultater fra Odense Langdistance og Copenhagen regatta 
Resultater fra World Cup 3 (obligatorisk) 
  
KU og sportschefen forbeholder sig ret til at udskrive iagttagelsesløb, hvis situationen gør det 
nødvendigt. 
  
Udtagelsesdato: 
Onsdag 9. juni 2021 
  
Tidsfrist for at tilkendegive ønske om VM-udtagelse:  
Onsdag 14. april 2021 – sendes til KU-formanden (jakobsenlea@hotmail.com) og sportschefen 
(fin@roning.dk) sammen med en oversigt over konkurrencedeltagelse og træningslejre/samlinger. 
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