6 februari 2018

BRUTTOTRUPP 2018 –
ANSÖKNING UNDER VÅREN
Det finns fortfarande chans att ta en plats i bruttotruppen 2018.
Hur man går tillväga
Fr.o.m. nu sker ansökning genom att föreningstränaren kontaktar landslagsledningen. I
ansökan ska föreningstränaren ange:
• Gymnastens namn
• Gymnastens födelsedag
• Motivering till varför gymnasten i fråga anses vara aktuell
• Kontaktuppgifter till ansvarig föreningstränare
Landslagsledningen återkopplar till föreningstränaren kring vidare process. Denna kan se
olika ut och innebära att skicka in filmer eller att någon ur landslagsledningen kommer och
besöker en föreningsträning. Detta avtalas i direkt dialog mellan landslagsledning och
föreningstränare.
Ansökan mailas till tova.soren@gymnastik.se. Ansökan tas emot till och med 1 maj 2018.
Vad medverkan i bruttotruppen innebär
En gymnast som under våren tas ut till bruttotruppen ingår direkt på samma villkor och
med samma förväntningar som övriga bruttotruppsgymnaster. Det innebär bland annat att
på eget initiativ och ansvar lära sig flera landslagskoreografier utifrån video och inom kort
efter uttagningen till bruttotruppen visa att dessa behärskas. Det innebär också att
gymnasten förväntas uppdatera med filmer på hur träningen fortskrider under våren. Det är
viktigt att föreningstränaren säkerställer att gymnasten är medveten om det personliga
ansvarstagandet och att tränarteamet i föreningen är positivt kring att bistå i processen innan
en ansökan skickas in.

Med vänliga hälsningar
Landslagsledningen genom Tova Sörén, Förbundskapten

Om bruttotruppen
Fokus för bruttotruppen är att förbereda gymnaster för uttagning till landslag och tävlingsmedverkan på
JEM/EM i Portugal oktober 2018. Det har genomförts två fysiska samlingar, Lingvallen aug 2017 och Bosön jan
2018, samt löpande uppföljning via video. Bruttotruppen inkluderar både junior- och seniorgymnaster och
upphör när trupplandslagen (dam, herr, mixed för såväl junior som senior) tas ut under juli månad 2018.
Landslagsledningen har möjlighet att ta ut en gymnast till ett landslag oavsett dennes medverkan i
bruttotruppen eller inte, men det förväntas endast ske i extraordinära fall.
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