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JUNIORGRUPP KvAG 2023  
 

Juniorlandslagets grundsyfte är uttagning till och medverkan på mästerskap så som JNM, JEM och 

EYOF. 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. 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 har landslagsledningen sedan 2022 

tagit initiativet till att starta en Juniorgrupp, med gymnaster som nivåmässigt anses ha 

chans att på sikt nå juniorlandslaget.  Dessa bjuds in för medverkan på utvalda 

landslagssamlingar tillsammans med hemmatränare. Syftet är att inspirera fler att ta steget 

mot juniorlandslagsnivå och att hjälpa både gymnaster och tränare i utvecklingen mot detta 

och framåt.  

 

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

förhoppning att insatserna kan leda till att fler gymnaster når nivån för landslagsmedverkan 

så att vi igen har ett fullt juniorlandslag.  

 

Kvalgräns för Juniorgruppen 2023  

 
Juniorgruppen vänder sig till gymnaster 13-15 år som ligger på tillräckligt hög nivå för att 

visa på potential att på sikt kunna nå övningsfärdigheter i linje med FIG Cop-juniorkrav.  

Kvalgräns för juniorgrupp 2023 är att antingen att gymnasten ha kvalificerat sig upp till 

steg 9 under 2022 alt redan tävlar på steg 9 eller högre.  

 

Följande juniorer har visat en nivå under 2022 som enligt landslagsledningens bedömning 

indikerar potential och erbjuds medverkan i juniorgruppen under 2023  

 

Olivia Dahlborg  Stockholm Top Gymnastics   

Emmy Malmberg  Stockholm Top Gymnastics   

Milla Nyman All Star Gymnastics     

Maja Rhodin  Umeå Gymnastikförening  

Vilma Timlöv  Eskilstuna Gymnastikförening     

Vivii Åkerdahl  Umeå Gymnastikförening     
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Samlingarna genomförs i Vilsta Sporthall i Eskilstuna i samband med landslagsläger. Ovan 

gymnaster bjuds in tillsammans med en tränare per förening. Medverkan gäller följande 

tillfällen under våren 2023: 

 

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, 

detta hanteras separat. Andra gymnaster än de uttagna kan kvalificera sig till juniorgruppen 

på tävlingar under året. Gymnaster kan bli uttagen i juniorgruppen från 13-15 år.  

 

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 att träna 

tillsammans med landslaget efter uppsatt schema och 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. 

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

utbildningssyfte och utveckling inför ev. framtida medverkan i landslaget. 

• Gymnaster i juniorgruppen deltar endast på utvalda landslagssamlingar (enligt 

datum ovan) 

 

Tacka ja eller nej 

Vänligen återkoppla till förbundskapten Helena Andersson Melander 

helena.melander@gymnastik.se om du önskar medverka på samlingarna innan utgången av 

december månad.  

OBS! Eftersom medverkan sker till självkostnadspris behöver du stämma av med din 

förening och hemmatränare (obligatoriskt att du har med dig din tränare) innan du tackar ja 

till platsen.  

 

Kallelser och detaljerad information om upplägg skickas ut inför respektive samling/träff.  

 

 

Vi hoppas du ser framemot medverkan lika mycket som vi gör och önskar dig fortsatt lycka 

till med träningen på hemmaplan. 

 

 

Helena Andersson Melander  Mats Mejdevi  

Förbundskapten  Landslagschef 

https://www.gymnastik.se/tavling/Landslag/Kvinnligartistiskgymnastik/foraktivadokument/
mailto:helena.melander@gymnastik.se

