Lotta Andersson
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Information gällande KVU‐landslagets aktiviteter 2013
Hej alla tjejer och tränare.
Vi vill börja med att tacka för ett fantastiskt 2012 med mycket bra brottning, många skratt och fina
prestationer.
Vi har fått glädjen att även under 2013 leda våra ungdomstjejer i de blågula färgerna. Nedan följer
lite information gällande det kommande året.
Även detta året möts vi av en tuff budget men vi vet att så länge vi alla jobbar ihop mot samma mål
så finns alla möjligheter.
Nya regler för 2013 är bland annat att ingen kostnad ska ligga på klubben då en aktiv blivit kallad till
landslagsuppdrag. Detta är ett steg i rätt riktning mot att få en elitsatsning som ligger på förbundets
ansvar och bredden kommer ligga på klubbarna.
Konsekvensen blir dock att antalet aktiviteter givetvis blir färre än tidigare.
Vårt mål med ungdomarna är att fostra starka, friska, glada och väl förberedda brottare som kliver in
i juniorsammanhang utan att steget känns för stort. Vi ska nå dit genom att tjejerna ska få möjlighet
att tävla i landslagsdräkten, hög kvalitativ träning, mycket skoj och samverkan med framförallt junior
men även med seniorverksamheten.
Fokus i år ligger på att ungdomstjejerna ska få möjlighet till internationell sparring och att få tävla i
de svenska färgerna. I aktivitetsplanen finns idag enbart 1 läger inlagt (Helsingborg). Behovet är dock
stort att vi har samlingar och vi får en möjlighet att träna tjejerna och sammansvetsa dom inför
kommande mästerskap. Vi måste även redan i år börja tänka på 2014 där vi har ett Ungdoms‐OS att
se fram emot. Vi ser gärna att klubbar som kan tänka sig att arrangera läger gör detta i form av
öppna läger där alla är välkomna och där (vi)Lotta och Ida finns som tränare. Kontakta oss snarast så
att vi kan spika datum och plats för läger. Vi har framförallt två helger som vi ser som prio 1 att få in
läger på, dessa är följande: 31 maj‐ 2 juni och 26‐28 april.
Vi kommer alltså inte ha några regelrätta landslagsläger men vi rekommenderar alla de som är
intresserade av att göra anspråk på en landslagsplats att närvara vid dessa läger.
Vi kommer inte att ha råd att ta ut alla vi skulle önska till tävlingarna i år därmed är man absolut inte
borträknad från att bli uttagen i nästa skede. Vi rekommenderar därför alla tjejer att tävla på
exempelvis Lady open, Dormagen, U‐SM, Soft touch, lilla Mälarcupen, Hilding tjejcup. Utöver detta
ser vi gärna att tjejerna får så mycket matchträning som möjligt.
Hela säsongen ligger till grund för uttagningar till landslagsuppdrag.
Under U‐SM kommer ett tränarmöte att hållas
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