UTTAGNINGSBESKED TILL
VM I TRAMPOLIN & DMT
TOKYO, JAPAN 28 NOV – 1 DEC 2019

  
Till:  Föreningar  med  gymnaster  i  seniorlandslaget  i  trampolin  och  DMT  

  
Följande gymnaster är uttagna till VM 2019:
Lina  Sjöberg  
Jonas  Nordfors  
  

Uppsala  GF  
Upplands  Väsby  GK  

Individuell  trampolin  och  DMT  
Individuell  trampolin  och  DMT  

Följande gymnaster får en förlängd kvalperiod till VM 2019

Gustav  Tingelöf  
Uppsala  GF  
DMT  
Måns  Åberg  
Upplands  Väsby  GK  
Individuell  trampolin  
Oscar  Smith  
TK  Levo  
Individuell  trampolin  
  
Ovanstående  tre  gymnaster  har  vid  minst  ett  tillfälle  varit  över  den  uppsatta  kvalgränsen  på  
nationell  tävling,  men  inte  på  internationell  tävling  och  har  därför  inte  nått  de  i  
uttagningsnormerna  uppsatta  kriterierna  fullt  ut.  Uttagningsgruppen  har  därför  beslutat  att  ge  
dessa  tre  gymnaster  en  förlängd  kvalperiod  och  möjlighet  att  på  världscupstävlingarna  i  
Khabarovsk  i  september  och  i  Valladolid  i  oktober  nå  den  uppsatta  uttagningsgränsen.  Den  
uppsatta  gränsen  måste  nås  vid  minst  en  av  dessa  tävlingar  för  att  en  uttagning  till  VM  ska  bli  
aktuell.  I  trampolin  kan  gymnasten  bli  uttagningsbar  antingen  genom  att  nå  den  individuella  
gränsen  eller  genom  att  som  en  del  av  ett  lag  nå  gränsen  för  lag.  Lagpoängen  fås  fram  genom  
att  varje  gymnast  räknar  sitt  bästa  resultat  från  en  av  dessa  två  världscupstävlingar  (lagpoängen  
behöver  alltså  inte  nås  på  en  och  samma  tävling).  
  

DELEGATIONEN

Delegationen  i  övrigt  kommer  se  ut  enligt  följande:  
•   Jenny  Söderlund  -‐‑  Head  of  delegation  och  tränare  
•   Ulf  Andersson  –  tränare  trampolin  och  DMT  
•   Per  Holgersson  –  tränare  trampolin  (vid  mer  än  2  uttagna  gymnaster)  
•   Petra  Källman  Navier  –  fysio  
•   Alexander  Frejemark  -‐‑  domare  trampolin  
•   Mats  Göransson  -‐‑  domare  DMT  
  
  

FÖRBEREDELSER FÖR VM

Alla  gymnaster  enligt  ovan  är  uttagna  att  delta  i  Världscupstävlingarna  i  Khabarovsk,  Ryssland  
med  avresa  17  september  och  hemkomst  23  september  samt  i  Valladolid,  Spanien  med  avresa  3  
oktober  och  hemkomst  7  oktober.  Vid  båda  dessa  tävlingar  kommer  DMT  ingå  som  en  del  i  
världscupen.  Tävlingen  i  Khabarovsk  är  förenad  med  en  egen  betalning,  mer  information  om  
det  skickas  ut  separat  till  berörda  gymnaster  inom  kort.  För  tävlingen  i  Valladolid  står  
Gymnastikförbundet  för  hela  kostnaden.    
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I  uppladdningen/förberedelserna  inför  VM  är  följande  samlingar  och  tävlingar  inplanerade.  
Dessa  tillfällen  ses  som  en  mycket  viktig  del  i  förberedelserna  inför  VM  och  alla  uttagna  
gymnaster  förväntas  delta  vid  dessa  tillfällen  om  inte  annat  anges.  Om  någon  har  förhinder  
måste  det  snarast  kommuniceras  med  Förbundskaptenen  (om  det  inte  redan  gjorts)  och  endast  
synnerliga  skäl  till  frånvaro  kommer  att  godtas  ifall  VM-‐‑medverkan  ska  kunna  bli  aktuellt.  
  
7-‐‑11  aug  
Landslagsläger,  Lidköping  
7-‐‑8  sept  
Landslagssamling  senior  i  Upplands  Väsby  
14  sept  
Frölunda  Cupen,  Göteborg  (i  föreningsregi)  
17-‐‑23  sept   Världscupstävling,  Khabarovosk,  Ryssland  (valfri  p  g  a  egen  betalning)  
3-‐‑7  okt  
Världscupstävling,  Valladolid,  Spanien  
26-‐‑27  okt  
Landslagsläger  senior  +  junior,  Upplands  Väsby  
16-‐‑17  nov  
Levo  Cup,  Lidköping,  prel  (i  föreningsregi)  
  
Den  nominativa  namnanmälan  görs  i  slutet  av  oktober  och  fram  till  dess  kan  det  bli  ändringar  i  
truppen  om  någon  av  de  uttagna  gymnasterna  inte  visar  på  god  form,  inte  är  tävlingsförberedd  
och  seriesäker  eller  om  skador  uppstår.  Detta  sker  i  så  fall  efter  en  dialog  mellan  
förbundskaptenen  och  berörd  gymnast  och  dennes  tränare.  I  enlighet  med  
Gymnastikförbundets  riktlinjer  för  deltagande  i  internationella  mästerskap  så  förväntas  de  
uttagna  gymnasterna  hålla  en  god  form  och  vara  väl  förberedda  för  VM.  Eventuella  skador,  
sjukdom  eller  andra  problem  som  kan  inverka  på  VM-‐‑deltagandet  och  förmågan  att  prestera  
bra  ska  genast  meddelas  till  förbundskaptenen.  
  

PRAKTISK INFO INFÖR VM

VM  går  i  Tokyo  Japan  i  den  arena  där  Gymnastiktävlingarna  kommer  att  hållas  vid  OS  2020.  
Avresa  till  Tokyo  sker  preliminärt  eftermiddag/kväll  torsdag  21  november.  Hemkomst  måndag  
2  december  (eller  tidigare  beroende  på  om  man  väljer  att  stanna  kvar  på  egen  bekostnad,  se  
under  ekonomi  nedan).  Är  det  någon  av  er  uttagna  som  behöver  intyg  för  ledighet  från  
skola/arbete  maila  trampolin@gymnastik.se  och  be  om  det.  Inget  visum  krävs  för  inresa  till  
Japan.  Det  kommer  finnas  möjlighet  att  senarelägga  hemresan  om  någon  är  intresserade  av  att  
stanna  kvar  i  Japanför  semester  på  egen  hand  efter  VM.  Är  du  intresserad  av  det,  kontakta  
Jenny.  

EKONOMI
  
Förberedelser  
För  deltagande  i  världscupen  i  Khabarovsk  utgår  en  egen  kostnad,  separat  info  skickas  ut  inom  
kort.  Levo  Cup  och  Frölunda  Cupen  sker  i  klubbens  regi.  För  övriga  aktiviteter  enligt  ovan  så  
står  Gymnastikförbundet  för  hela  kostnaden,  inkl.  resa  t  o  r  samt  kost  och  logi.  
  
VM  
Gymnastikförbundet  står  för  gymnasters  kostnad  till  och  med  kvaltävlingsdagen  i    
Tokyo  (medverkar  man  i  flera  grenar,  är  det  sista  kvalifikationsdagen  som  gäller)  
med  hemresa  dagen  efter  kvaltävlingen.  Önskar  man  att  stanna  längre  än  så  bekostar  man  själv  
resterande  dygn.  Kostnad  per  dygn  är  ca  2000  kr.  För  gymnaster  som  går  vidare  till  semifinal  
eller  final  står  Gymnastikförbundet  för  kostnaden  för  de  extra  dygnen  som  det  innebär.  
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Schema  för  tävlingarna  
Torsdag  28/11  Kvaltävlingar  trampolin  och  DMT  
Fredag  29/11   Kvaltävlingar  synkron  och  lagfinaler  TRA+DMT  
Lördag  30/11   Semifinaler  TRA  +  finaler  synkron  +  DMT  herrar  
Söndag  1/12   Finaler  DMT  damer,  TRA  +  lagtävling  all  around  
Måndag  2/12     Hemresa  
  
Ber  alla  uttagna/potentiellt  uttagningsbara  gymnaster  meddela  om  ni  vill  stanna  kvar  i  Tokyo  
på  egen  bekostnad  eller  åka  hem  dagen  efter  kvaldagen,  genom  att  maila  till  
jenny.soderlund@gymnastik.se  senast  söndag  11  augusti.  
  
Gymnastikförbundet  betalar  alla  overheadkostnader  för  ledare,  domare  och  fysio.  
  

YTTERLIGARE INFORMATION  

Mer  info  kring  resor  och  annat  kommer  lite  längre  fram  efter  den  nominativa  anmälan.  Har  ni  
frågor  eller  funderingar  kontakta  Jenny  på  jenny.soderlund@gymnastik.se  eller    
tel.  070-‐‑585  25  60  
  

UTTAGNINGSGRUPPEN

Beslut  om  uttagning  till  internationella  mästerskap  fattas  av  landslagsledning  och  
landslagschef  i  samråd,  där  förbundskaptenen  är  föredragande.  I  fall  samsyn  inte  skulle  råda  
involveras  generalsekreteraren  som  i  yttersta  fall  har  beslutsrätten.  
  
  
JENNY  SÖDERLUND  
  
JONAS  JUHL  CHRISTIANSEN  
Förbundskapten  och  senioransvarig  
Landslagschef  
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