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Uttagning  
Juniorlandslagstrupp till Junior & U23 VM i Szeged, Ungern  

31 aug–4 sep 2022 
 
Följande aktiva är kallade till mästerskapet, stort grattis! 
Dam 
Ella Richter, Malmö 
Elin Höglund, Brunnsviken 
Elin Nyman, Malmö 
Emelie Ferguson, Örebro 
Elsa Birath, Bråviken 
 
Herr 
Victor Skagerö, Jönköping 
David Nilsson, Kungälv 

 
 

Disponering av laget och motiveringar till uttagningar 
Dam 
K4 500m – Elin Nyman/Ella Richter/Elin Höglund/Emelie Ferguson 
Motivering: Följande besättning togs baserat på resultat från 2021 (junior-VM resp 
Höstregattan) ut till tävlingar i Bagsvaerd. Efter Vinst i Bagsvaerd och tvåfaldigt under NM 
har den visat sig vara mycket konkurrenskraftig. Utifrån förbundskaptenens subjektiva 
bedömning och möjligheten till samträning under säsong bedöms detta vara den mest 
konkurrenskraftiga kombinationen som finns att tillgå. Utöver detta har samtliga 4 under 
säsongen gjort framskjutna placeringar individuellt. Som komplement till besättningen 
kommer Elsa Birath vara tävlande reserv och bedöms som bästa tillgängliga alternativ 
baserat på prestationer i 500, 350 och 200m. 
 
K2 500m – Elin Nyman/Ella Richter 
Motivering: Följande besättning tas ut baserat på framskjuten placering i Bagsvaerd, samt 
vinst under NM. 
 
K1 5000m – Ella Richter 
Motivering: Ella Richter har gjort starka nationella resultat på 5000 och bedöms därför vara 
konkurrenskraftig på sträckan. 
 
K1 1000m – Elsa Birath 
Motivering: Elsa Birath har visat bra resultat på ovan nämnda sträckan under NM och övriga 
säsongen och kommer utöver att vara reserv i K4 vara konkurrenskraftig på denna sträcka.  
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K1 500m – Elin Höglund 
Motivering: Såväl Elin Höglund som Ella Richter har haft framskjutna placeringar på sträckan 
under den gångna säsongen. Då Ella Richter ska paddla K2 500m på JVM bedöms Elin 
Höglund vara det lämpligaste alternativet. 
 
K1 200m – Elsa Birath 
Motivering: Såväl Elin Höglund samt Emelie Ferguson har haft framskjutna placeringar på 
sträckan vid Bagsvaerd respektive NM. Då K1 200m ej är kombinerbart med K4 500m för 
ovan nämnda kanotister tas Elsa Birath ut för att vinna ytterligare internationella erfarenhet 
genom en till start i hård konkurrens. 
 
Herr 
K2 500m – David Nilsson/Victor Skagerö 
Motivering: Duon har inte nått upp till samtliga av uttagningskriterierna men tas ut för att 
vinna erfarenhet och inspirera kommande Juniorherrar. Efter goda resultat under NM tros 
besättningen med god uppladdning och samträning inför JVM kunna vara med och slåss om 
en topp 15 placering.  
 
K1 500m – Victor Skagerö 
Motivering: Victor Skagerö tas ut för att utöver K2 500m vinna ytterligare internationell 
erfarenhet genom en till start i hård konkurrens. 
 
Mix 
K2 500m – David Nilsson/Emelie Ferguson 
Motivering: Duon tas ut för att utöver sina respektive starter i K2 500m och K4 500m vinna 
ytterligare erfarenhet genom en till start i hård konkurrens. 

 
 
Övrigt 
Eventuella skador och sjukdomar som orsakar förhinder att delta meddelas till någon av 
förbundskaptenerna snarast möjligt. Eventuell uttagning av reserv vid bortfall på någon av 
de uttagna aktiva hanteras separat från fall till fall. 
 
Uttagningarna är grundande i de uttagningskriterier som framställts för juniorlandslaget 
sedan tidigare samt en subjektiv bedömning.  
 
 
Kontakt 
Eventuella frågor kring uttagningarna, eller andra funderingar, hänvisas till Fabian Paldanius, 
073-807 34 28 alt. fabp93@gmail.com. 


