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Information från Elitkommitté
Hej
Vill i detta brev informeras hur landslagsverksamheten 2022 är planerad att
utföras. På grund av ekonomiska begränsningar är vi tvungna att genomföra en
hel del förändringar.
World Games:
Lagen till World Games kommer att byggas på truppen som var med och
kvalade på mästerskapet i Baskien 2021.
Ansvarig för denna trupp är Daniel Fornstedt.
Upplägg VM 2022:
För att på ett så ekonomiskt och effektivt sätt som möjligt bygga slagkraftiga
landslag så kommer vi får lov att arbeta med små läger med ”stommar” från
föreningar som är starka i respektive viktklass.
Fördelningen i skrivande stund ser ut som följande:
Norra:
Förbundskapten: Daniel Fornstedt
Tänkta lag på VM 2022: Damer 500kg, Damer 540kg, Mix 580kg
Södra:
Förbundskapten: Mats Atterheim
Tänkta lag på VM 2022: Herrar 560kg, Herrar U23 600kg
Herrar 640kg kommer att utgöras av en blandning från Mix 580kg och Herrar
560kg, med möjlighet för något tillägg.
Dam och Herr U19
Vi kollar på möjligheter för detta, både hur underlaget med dragare ser ut och
om det är möjligt ekonomisk. För närvarande är tanken att U19 åker till
GENSB.
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Läger:
Förbundet kommer inte att stå för mat eller logi i samband med läger.
Reseersättning kommer endast att betalas ut vid samåkning som skall vara
beviljat av förbundskapten.
Egenavgifter:
Egenavgifter för representation på mästerskap VM/WG kommer att vara 5000:per person och mästerskap.
Sondering:
Vi skickade tidigare i år ut en sondering till klubbarna där vi ville får en
överblick hur det såg ut i klubbarna och intresset för landslag.
Vill passa på att tacka för alla skickade in till oss!
Det som kommer att hända med denna sondering är att den blir till underlag för
förbundskaptenerna när lagen skall byggas ihop. Vi kommer inte att kontakta
varje individ individuellt utan kontakta dom som kan vara aktuella för
respektive lagbygge.
Det kommer alltså inte bli någon form av uttagningsläger, som det var tänkt från
början, vi har helt enkelt inte råd med det.

Vid frågor och funderingar är det bara att höra av sig!
Sportchef:
Henrik Törnblom

tornblom@wiklundtrading.com

076-127 74 55

Förbundskaptener:
Daniel Fornstedt
Mats Atterheim

d.fornstedt@hotmail.com
mats.atterheim1@gmail.com

076-813 77 01
070-251 50 75

