Ett år kvar till Paralympics i London
Den 29 augusti 2012 tänds den paralympiska elden i London. Men det är inte bara i London som
förberedelserna är i full gång. För många aktiva handlar kommande höst och vinter om att ordna en
biljett till den stora idrottsfesten.
För de svenska kandidaterna ser det ut så här, med ett år kvar:
Idrott för idrott
Boccia: Rankingen avgör. EM som avgörs Hamar i Norge, 27 oktober – 1november, ger möjlighet att förbättra
rankingen individuellt. Två av de svenska spelarna ligger bra till på rankinglistan.
Bordtennis: Rankingen är avgörande. Just nu är nio spelare bra placerade på världsrankingen för att ta en plats i
London. EM spelas i Split, Kroatien, 19-30 oktober. Efter det återstår ett antal rankinggrundande tävlingar under
slutet av hösten. Världsrankingen den 31 december avgör vilka som är kvalificerade.
Bågskytte: En plats klar sedan sommarens VM. Världscuptävling i Stoke Mandeville, Storbritannien, 5-9
september, där de sista platserna till Paralympics fördelas.
Cykel: Inga platser ännu. De svenska kandidaterna tävlar i VM, 5-12 september, i Roskilde, Danmark för att
försöka ta platser eller förbättra sin placering på världsrankingen.
Friidrott: En plats klar efter VM 2011. Dessutom har elva aktiva klarat A-kvalgräns och fem B-kvalgräns.
Friidrottarna har möjlighet att jaga kvalgränser fram till sommaren 2012.
Goalball: Damlaget klara i och med bronsplatsen på VM 2010. Herrlaget har sista chansen att ta en plats i
samband med EM i Assens, Danmark, 17-23 oktober. Där gäller att bli bäst bland de europeiska lag som ännu
inte är klara för Paralympics.
Judo: Rankingen är avgörande. Sverige ligger bra till för att ta en plats. Höstens stora tävling i Europa är EM i
London, Storbritannien, 18-20 november. Världsrankingen den 31 december avgör vilka som är kvalificerade till
London.
Ridsport: Inga platser klara än. Det finns tid att kvalificera sig i år och nästa år. Det är rankingen som avgör.
Sverige är idag rankade tia som lag. Kan man behålla den platsen räcker det för att kvalificera sig. Ryttarna
tävlar i EM i Moorsele, Belgien 1-4 september och i Oslo, Norge 12-16 oktober. Målet är att höja sina procent
för att få en bra rankingplacering.
Rullstolsbasket: EM spelas i Nasaret, Israel, 8-17 september, och är direktkvalificerande. Förutom värdnationen
Storbritannien går de fem bästa europeiska lagen till Paralympics.
Rullstolsrugby: EM som spelas i Nottwil, Schweiz, 2-9 oktober är direktkvalificerande. Mästerskapets två bästa
lag är klara för London. Ytterligare en möjlighet finns genom tillräckligt hög placering på världsrankingen.
Sverige måste då vara ett av två högst rankade lag som ännu inte har kvalificerat sig.
Rullstolstennis: Rankingen är avgörande. Tävlingar fram till mitten av maj 2012 räknas in.
Simning: Sverige har två platser från VM 2010. För övriga gäller att klara kvalificeringstider.
Sportskytte: Sverige har två platser samt en bonusplats sedan VM 2010. I slutet av hösten avgörs två
världscuptävlingar som är skyttarnas sista möjlighet att kvalificera sig. Fort Benning, USA 4-10 oktober och
Sydney, Australien, 11-21 november. Efter det görs en lista där de allra sista platserna fördelas.

De första får klartecken i höst
Idag finns drygt ett hundratal svenska kandidater till Paralympics i London. De samlas till en första
kandidatcamp i Stockholm, 26-27 november.
Den slutgiltiga truppen tas ut i början av nästa sommar. Men redan under hösten kommer några idrottare få
klartecken.
– Det är aktiva som ligger så bra till att vi ser att de är garanterade en plats. Det handlar också om att ge aktiva
som har behov av det en tryggad förberedelse inför London. Vi för dialoger med respektive idrott och utifrån det
förhandsnominerar vi, säger Hans Säfström som är truppansvarig.
Till Paralympics i Peking bestod den svenska truppen av 63 aktiva. Till London blir det fler, tror Hans Säfström.
Han siktar på en trupp med 80 aktiva.
– Det baserar jag på att vi får med fler lag och att vi blivit starkare i några av de individuella idrotterna. Att
idrottare med utvecklingsstörning kommer med i London påverkar också. Det gör att vi har fler kandidater inom
friidrott och simning.
Det kan också bli en ung trupp.
– Ser man på kandidatlistan så är snittåldern under 30 år och det är första gången. Det är intressant att vi får fram
unga aktiva, några som kan ha många paralympiska spel framför sig.

	
  

