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Uttagningsbesked 
Samtliga gymnaster som är med i landslaget 2022 är uttagna till landslaget 2023! Utöver det tas 

ytterligare en gymnast ut – Tuva Dustler från Nevis RGK. Tuva anses ligga i nivå med de övrigt uttagna 

seniorgymnasterna. Stort grattis till samtliga gymnaster!  

Uttagna gymnaster eller deras tränare måste meddela landslagsledningen med vändande mejl om 

de vill behålla sin plats. Gymnaster behöver även beställa nya landslagskläder. Beställningen måste 

ske mycket snabbt. Deadline för beställningen är fredag kl 10:00 den 9 december. (Vi ber verkligen 

om ursäkt för den väldigt korta framförhållningen). Beställningen görs på denna länk: 

https://forms.office.com/r/CJ0mmNU9tk  Stort tack i förväg för era svar! 

Under våren kommer landslagsledningen att bevaka de nationella tävlingarna. Landslagsledningen 

kommer ha möjlighet att fylla på landslaget under 2023. Detta gäller mestadels juniorerna. 

”Uttagningsbesked 2” kan då komma att publiceras under senare delen av våren eller sommaren om 

nya gymnaster tas ut.  

Inför året 2024 kommer en ny uttagning att ske baserat på tävlingsåret 2023. Landslaget kommer då 

att tas ut i mycket snävare form. Ungefärligt antal blir upp mot sex gymnaster i seniorklassen. 

Gällande juniorer kommer det inte ske en påskyndad process kring uttagning, så det innebär att det 

kan vara färre än sex gymnaster som tas ut.  

Detta uttagningsbesked skickas ut idag till berörda gymnaster och föreningar och under nästa vecka 

publiceras detta officiellt på hemsidan. Vi ber er att inte sprida informationen tills detta är officiellt 

publicerat.  

Motivering till uttagning 
På grund av externa omständigheter har landslaget inte kommit ut med uttagningskriterier i god tid i 

år. Samtidigt ses det över på vilka kriterier som landslag kommer att tas ut framöver. Därav väljer 

landslagsledningen att behålla samtliga nuvarande gymnaster i landslaget för att inte gymnasterna 

ska få behöva ta konsekvenser. 

Testerna kommer i år inte att genomföras med syfte att ta ut gymnaster till landslaget. Däremot 

erbjuds de som ett material som gymnasterna kan använda för att kunna följa sin egen utveckling.  

Fokus 2023 
År 2023 kommer fokuset att ligga på att tillsammans med de nuvarande gymnasterna utveckla 

landslagsverksamheten. Fokuset kommer också ligga på att bygga en stark grund inför år 2024 då NM 

kommer att äga rum i början av det året. Internationellt är förväntan att delta med ett lag på senior 

EM samt att kvala med en senior till VM.  Uttagningskriterier kommer i senare skede. För övrigt kan 

deltagande på internationella turneringar äga rum. Det kan dock komma att ske i stora delar på 

föreningars/gymnasternas egen bekostnad.  

Landslagsledningen önskar er därmed en fin julledighet och önskar er lycka till i kommande året! 

Med vänliga hälsningar, 

Jimmy Ekstedt, Katja Samsonova, Jenny Engdahl, Katarina Söderberg, Jonas Juhl 
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