
Selectiecriteria 
KBF-skyrunteam

Webinar 17 januari 2023
+ toevoeging 10 maart



Klim- en Bergsportfederatie?

Diverse disciplines (incl. skyrunning): 

Voordelen lidmaatschap:
● Toegang tot een waaier van opleidingen & activiteiten met 

ervaren & gediplomeerde begeleiders (aanbod van KBF-clubs)
● Een uitstekende bergsportverzekering
● Korting in buitensportzaken
● https://www.klimenbergsportfederatie.be/voordelen-leden-sportkaders

Lid van de International Skyrunning Federation (ISF) 

https://www.klimenbergsportfederatie.be/voordelen-leden-sportkaders


Skyrunkalender: Webinars 
14 december: Start to skyrun - opname te herbekijken

17 januari: Selectiecriteria KBF-skyrunteam
→ Wat is het KBF-skyrunteam?

→ Wat zijn de selectiecriteria?

→ Hoe zit het selectiereglement in elkaar?

Naar aanleiding van een aankondiging van 
een nieuw wereldkampioenschap voor 
Masters is er een aanvulling gebeurd van 
dit document! (in het geel aangeduid)

https://www.youtube.com/watch?v=JrdLQhcLCsM&t


Aanbod binnen skyrunning

● Webinars

● Workshops (online & fysiek)

● Trainingsdagen en -weekend

● Clubstages

● Samen naar trail- & skyrunwedstrijden

● Skyrunteam & afvaardiging naar

kampioenschappen



KBF-skyrunteam

● Niet-professionele maar ambitieuze skyrunners die KBF & België 
vertegenwoordigen op internationale wedstrijden & kampioenschappen

● Disciplines: sky, sky ultra en/of sky vertical (1 of meerdere disciplines)
● Herkenbaar aan KBF-wedstrijdkledij

● Verplichte deelname aan 1 EK/WK + 1 internationale wedstrijd (cf. kalender)
● Engageren zich ook tijdens één of meerdere skyrunactiviteiten voor de 

community (vrijwilligersvergoeding voorzien)



Wedstrijdplanning 2023 

2-4 juni Hochkonig skyrace

22-25 juni Mont Blanc Marathon

14-16 juli EK Skyrunning in Montenegro - verplicht

22 juli Schlegeis

30 juli WK Masters Skyrunning in Piemonte - verplicht

4-6 augustus WK Youth Skyrunning in Gran Sasso - verplicht (16-23j)                                                                                          

16-20 augustus Challenge du Montcalm

26-27 augustus Echappée Belle

15-17 september Nassfeld Mountain Skytrails, ook Belgisch kampioenschap

Deelname aan 2023 VK Open Championship is ook mogelijk (minimum 2 races + finale)

https://www.skyrunning.com/2023-vk-open-champs-the-only-way-is-up/




Nieuw kampioenschap (later bekend geraakt dan webinar)





Wat biedt KBF

● Afvaardiging naar WK & EK (enkel nationale teams mogen deelnemen)
● Wedstrijdkledij: technisch shirt, buff…
● Logistieke ondersteuning via meereizen kine/verzorger naar kampioenschappen 

(samenwerking met Nederlandse team)
● Financiële ondersteuning van reis en verblijf tijdens kampioenschappen: 150 euro 

per persoon (los van aantal disciplines)
● Paramedische ondersteuning (kine, inspanningstest, sportspecifieke screening of 

voeding) t.w.v. 100 euro - in te zetten in het voorjaar 2023 (bewijs binnenbrengen)
● Gratis deelname aan workshops (trainingsleer bij skyrunning 20 februari, 

blessurepreventie bij skyrunning en speedhiking 4 maart) en trainingsdagen
● Ontwikkeling van sportspecifieke kennis & netwerk



Kandidaatstelling

Voorwaarden

● Lidmaatschap van de KBF
● Belgische nationaliteit
● Aanmeldingsformulier volledig invullen incl. aanleveren van sportief palmares 

met relevante wedstrijden in functie van de selectiecriteria
● Bereidheid tot het ondertekenen van de engagementsverklaring



Formulier
● Korte beschrijving van motivatie om deel uit te maken van KBF-wedstrijdteam
● Korte beschrijving van sportieve historiek in trail- en skyrunning
● Sportief palmares van 2021 & 2022

○ Resultaten in skyrunwedstrijden: tijd, tijd winnaar & positie
○ Resultaten in Belgische & internationale skyrunkampioenschappen in trail & skyrunning: 

tijd, tijd winnaar & positie
● Sportieve planning 2023 (cf. kalender): welke wedstrijden & ambities + korte beschrijving 

opbouw
● Sportieve doelen op langere termijn: korte beschrijving
● Aanpak training en omkadering

○ Medische attest
○ Namen van trainer, kinesist en ev. sportdiëtist
○ Indien geen trainer: korte omschrijving rond trainingsaanpak

● Engagement binnen KBF-skyruncommunity 2023 (planning of voorstel)



Selectiecriteria (1/2) - aanvullingen in geel aangeduid

● Sportief palmares* (a + (b of c)):
a. Deelname aan minstens 2 skyraces in 2021 & 2022
b. Resultaat in skyraces en/of skyrunkampioenschappen: 

■ Enkel disciplines sky, sky ultra & vertical komen in aanmerking voor volwassen en 
jongeren, enkel discipline sky ultra voor masters

■ Volwassenen: finishen binnen de 25% van de winnaar/winnares 
(minimaal 1 wedstrijd in 2021 & 2022)

■ Jongeren (<23j): finishen binnen de 25% van de eerste binnen de ISF-leeftijdscategorie 
(minimaal 1 wedstrijd in 2021 & 2022)

■ Masters (40+): finishen binnen de 20% van de winnaar/winnares (limiet iets strenger 
want geen profs meer aanwezig)

c. Podium Belgische kampioenschappen trail & ultratrail 2022
(bij volwassen, jongeren of masters (enkel ultratrail), binnen 10% van eerste in categorie)

d. Andere resultaten in trailwedstrijden louter informatief

* Selectie EK nog mogelijk op basis van BK Trail en Ultratrail 2023 (13-14 mei) en/of Hochkonig skyrace (2-4 juni) indien er nog 
plaatsen vrij zijn in de quota



Selectiecriteria (2/2)

● Vereisten i.v.m. omkadering: 
a. Aanwezigheid van geldig medisch attest
b. Duidelijke omschrijving van trainingsaanpak of samenwerking met coach
c. Samenwerking met kinesist
d. Jongeren < 18 jaar: toestemming ouders & aanwezigheid volwassene tijdens WK 

jeugd + wedstrijd
● Deelname in 2023 aan Wereld- of Europees kampioenschap & minimaal 1 

internationale skyrace uit de KBF-wedstrijdkalender (na motivatie kan daarvan 
afgeweken worden, 2 internationale skyraces zijn wel de norm)

● Concreet voorstel voor engagement in 2023 bij een activiteit in de KBF-skyrun 
community (kalender: https://portaal.klimenbergsportfederatie.be/events/ > filter 
‘skyrunning’)

https://portaal.klimenbergsportfederatie.be/events/


Planning - aanvullingen in geel aangeduid

Indienen formulier (5/02/2023) Bericht over selectie/niet 
selectie (12/02/2023)

Bericht over selectie
 (12/02/2023)

Indienen kandidaatstelling 
(5/02/2023) Jurering 

● Kandidaturen worden voorgedragen aan een jury
● Jury: sporttechnisch medewerker (Debbie Sanders), bestuurslid (Yanick Bos) en 

skyrunexpert (Jurgen Anthoni)
● Meerderheid in jury beslist over toelating tot KBF-skyrunteam
● De selectie zal gebeuren op basis van de selectiecriteria en de beschikbare quota 

voor de kampioenschappen
● Keuzes worden gemotiveerd en toegelicht
● Aanmeldingen tot 15 mei nog mogelijk als er nog plaats is in het team



Na selectie: ondertekening engagementsverklaring



Selectiecriteria 2024

● Finetuning na evaluatie van selectiecriteria van 2023
● Wedstrijden op kalender 2023 + BK skyrunning zullen meetellen in selectie



1 team!


