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JUNIORGRUPPEN KvAG 2023 

 
Landslagets grundsyfte är uttagning till och medverkan på mästerskap så som NM, EM och VM. För att bli 

uttagen till mästerskapen gäller att gymnasten når en viss prestationsnivå. Denna nivå är satt på bakgrund av 

kriterier fastställda av Gymnastikförbundets styrelse. Syftet med detta är att säkerställa en bra presentation av 

Svensk Gymnastik och att säkerställa att den enskilda gymnasten kommer att uppleva tävlandet på mästerskapet 

som givande och sporrande för framtiden. Det finns därför även ett samband mellan uttagningspoäng till 

mästerskap och den lite lägre prestationsnivån som ska uppvisas för att kunna tas ut till landslaget. 

 

För närvarande är det få juniorgymnaster som uppfyller FIG’s CoP juniorkriterier vilket 

komplicerar rekryteringen till juniorlandslaget. Därför tar landslagsledningen nu initiativ till att 

starta en juniorgrupp, med gymnaster som nivåmässigt ligger under juniorlandslaget, som 

kommer att medverka på utvalda landslagssamlingar tillsammans med hemmatränare. Syftet är 

att inspirera gymnaster att ta steget mot juniorlandslagsnivå, samt att hjälpa både gymnaster och 

tränare i utvecklingen mot detta och framåt. 

 

Som utgångspunkt görs satsningen på en juniorgrupp under perioden 2022-2024 förhoppning att 

insatserna kan leda till att fler gymnaster når nivån för landslagsmedverkan så att vi igen har ett 

fullt juniorlandslag. 

 

Uttagningskriterier 
 

2023:  

Gymnaster födda 2008-2009 som tävlar på steg 9 & 10  

Gymnaster födda 2010 som tävlar med fulla krav på steg 8 alt tävlar på steg 9 eller 10 är 

uttagningsbara och ska uppfylla följande kriterier:  

 

 Juniorgymnaster som uppvisar en nivå som enligt landslagsledningens bedömning gör det 

rimligt att tro att uppsatta tävlingskrav och nivå för ett juniorlandslag kan uppnås.  

 

 Gymnasten ska träna och tävla där hon är i sin kunskapsutveckling idag. En gymnast kan välja 

att båda tävla på juniorkrav och stegserier men gymnasten ska inte hoppa över övningar från 

stegserierna innan hon går vidare till nästa nivå*. Gymnaster som redan hoppat över 

övningar på ett steg och flyttat upp utan att visat ”kraven” uppmanas att backa och uppvisa 

uppfyllda krav på steg 8 och 9 för att vara aktuell för uttagning till juniorgruppen. 

 

 Det är obligatoriskt att gymnastens hemmatränare är med på samlingarna i utbildningssyfte 

och utveckling inför ev. framtida medverkan i landslaget. 

*Stegserierna är grundläggande för att gymnasterna ska ha möjlighet att skapa rätt bas för medverkan i 

juniorlandslaget och vidare utveckling. En stor anledning till att det idag inte är fler gymnaster som når poäng 

för juniorlandslagsmedverkan är avsaknad av de viktiga grundövningarna på steg 8 och 9.  
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Uttagningstävlingar under 2022 till Juniorgruppen 2023  
Riksmästerskapet 

USM  

Ungdomsmötet 

Rikscupen 

Vårpokalen  

Junior-SM  

Juniorcupen 

Mälarcupen  

Höstcupen  

 
OBS - Nytt inför 2023! För uttagning till juniorgruppen 2023 ligger stegserierna 8,9 och 10 i 

första hand till grund för uttagning – det är inte aktuellt att bli uttagen till 2023 om en 

gymnast endast deltagit på JSM och/eller Juniorcupen.  

 

Förutsättningar för medverkan 
Det är viktigt att gymnasten klarar av att följa ett träningsupplägg likt landslagets under 

samlingar, är mogen för att övernatta borta samt är hel och frisk så att deltagande på 

samlingarna kan ske fullt ut. Juniorgruppen kommer oftast att träna tillsammans med 

landslaget efter uppsatt schema och kan komma att genomföra checkpoints, dvs olika tester 

likt landslaget.  

 

Medverkan sker till självkostnadspris. Kost och logi för gymnast och tränare faktureras 

respektive förening. Träningsklädsel på samlingar är föreningskläder. 

 

Förtydligande 
Att bli uttagen till juniorgruppen innebär INTE att gymnasten är uttagen till landslaget. För 

kvalificering till landslaget gäller uttagningskriterierna som är publicerade på gymnastik.se. 

Om en gymnast i juniorgruppen under perioden skulle nå upp till juniorlandslagets 

uttagningskriterier kan hon tas ut till landslaget och avsluta medverkan i juniorgruppen.  

 

Eventuella frågor besvaras av förbundskapten Helena Andersson Melander på 

helena.melander@gymnastik.se. 

 

 

 

Helena Andersson Melander  Mats Mejdevi 

Förbundskapten  Landslagschef 
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