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Stort grattis till ”Sprint och maratonteamet 05-06”  

under säsongen 2022/2023! 
  
Vi har valt att ut ett stort team för vi tycker det är glädjande att så många vill satsa framåt! Detta går 
också i linje med syftet med satsningen: ”Att stimulera till ett större och starkare juniorfält samt till 
goda utvecklingsmiljöer på klubb-, RIG- och NIU-nivå” 
 
Satsningen är en tränings- och utbildningssatsning riktat till både aktiva och tränare. 
Utbildningsmässigt ligger fokus på adekvat träning i junioråldern, teknik, besättning och teambygge. 
Satsningen är landslagsförberedande vad gäller kunskap och kompetens för både sprint och 
maraton.  
  
Satsningen involverar både den aktive och dess tränare. SKF:s roll är att stå för vissa läger, 
utbildningsinsatser och stimulera till tränarnätverk medan den aktives tränare ansvarar för en god 
utvecklingsmiljö, träningsplanering samt coachning på hemmaplan. 
  
Utmaningen med en stor trupp är att ni aktiva har nått olika långt i er utveckling. Därav blir det ett 
spann både i prestationsnivå och inriktning som behöver hanteras på lägren. I vissa fall kommer vi 
därför gruppera utifrån prestations-, kompetens- och kunskapsnivå och i andra fall kör vi allt 
tillsammans. Det är syftet på passet / lägret som avgör detta. 
  
Information 
PM för läger kommer mailas ut till aktiva, tränare och målsman och även läggas under Röda tråden 
sidan ” Information Sprint / Maratonteamet Junior 
https://www.kanot.com/Grenar/sprintmaraton/rodatraden/inbjudansprintmarateametjunior/inform
ationsprintmaratonteametjunior/ 
Så där kan ni alltid hitta PM:et om något har gått fel med mailen. Hela programmet samt länk till 
digitala träffar ligger på hemsidan under Röda 
tråden https://www.kanot.com/Grenar/sprintmaraton/rodatraden/inbjudansprintmarateametjunior
/ 
  
Viktigt 
1. Jag önskar att du tittar igenom informationen nedan vad gäller deltagande på läger för att se att 
allt stämmer (se sist i mailet). Om inte kontakta mig i vändande mail. 
2. Jag önskar att du i så god tid det går kontaktar mig om du fått förhinder till ett läger p g a sjukdom 
eller liknande.  
  
Kick off 14-16 okt 
Första lägret sker i Nyköping för herrarna och Jönköping för damerna start 18:00 fredag och avslut 
16:30 söndag. Danny Hallmén och Alexander Öström är ledare för killarna och jag och Susanne 
Gunnarsson för damerna. Ni behöver inte ha K1:or med er. Mer information kommer i början av 
nästa vecka. 
  
Information om satsningen 9 okt 
Den 9:e oktober kl 19:00 önskar jag en digital uppstart med både aktiva och era tränare (klicka på 
länken nedan) 
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Höstens aktiviteter se nedan 
  

Datum Tid Aktivitet Plats 

9 okt 19.00–20.00 Information om satsningen Digitalt,	klicka	här 

14–16 okt fre 18.00–
sön 16.30 

Kick off – Grupp- & besättningsfokus Dam – Jönköping	
Herr - Nyköping 

20 okt  kl 20:00 Sömnföreläsning, Christine Ekdahl 
Clementson 

Digitalt,	klicka	här 

28 okt–1 
nov 

fre 20.00–tis 
18.00 

Mullsjölägret – Teknik- & 
besättningsfokus 

Mullsjö 

2–4 dec fre 18.00–
sön 16.30 

Styrka & funktion Jönköping, Sanda 

  
”Sprint och maratonteamet 05-06” 
Namn Mallorca Önskad flygplats Kommentar / övrigt 
Olivia Larson  Vecka 7 Landvetter  Kan ta ledigt & vill byta till v 08 
Tyra Sivtoft  Vecka 7 Köpenhamn Kan ta ledigt & vill byta till v 08 
Nelly Tyrebrant Vecka 7 Köpenhamn Kan ta ledigt & vill byta till v 08 
Astrid Myrberg Vecka 8 Arlanda   
Sandra Gyllström Vecka 8 Köpenhamn   
Vendela Lövberg Vecka 8 Köpenhamn Deltar ej 2-4 dec Jönköping 
Elsa Jentzen Vecka 8 Arlanda   
Emelie Ferguson Vecka 8 Arlanda   
Tove Enger Vecka 9 Arlanda   
Matilda Nillbrand Palm Vecka 9 Arlanda   
Moa Nilsson     Förbereder/åker Vasaloppet på sportlovet 
Elsa Birath       
Salima Roslund        
Emilia Nilsson        
Tilde Nilsson     Deltar enbart på majlägret 
  	    
Namn Mallorca Önskad flygplats Kommentar / övrigt 
Alfred Koponen Lagnevall Vecka 7 Landvetter    
Daniel Andersson Vecka 7 Landvetter  Kan ta ledigt & vill byta till v 08 
Leo Johansson  Vecka 7 Köpenhamn Kan ta ledigt & vill byta till v 08 
Hannes Värendh Vecka 8 Arlanda   
Axel Nilvéus Olofsson Vecka 8 Köpenhamn   
Gustav Claesson Vecka 8 Arlanda   
Isak Råsten Lilja Vecka 8 Arlanda   
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Albin Kjellgren Nilsson Vecka 8 Arlanda   
Kasper Nyqvist Vecka 9 Arlanda   
Svante Swenson  Vecka 9 Arlanda   
Arvid Lindeberg       
Theodor ytterdahl        
Sandro Lacko       
Mandus Gersbo       
Malte Gersbo       
Axel Nordenskiöld     Deltar ej 2-4 dec Jönköping 
Arvid Söderman     Deltar enbart i Nyköping & på majlägret 

  
   
Med vänlig hälsning 
  
Åsa 
070-373 48 43 
 


