
riktlinjer spelare  

team sweden juniorlandslag roller derby  
 

28-30 juli 2023 hålls Världscupen för juniorer i Valence, Frankrike. Vi hoppas att Team 

Sweden ska finnas på plats och arbetet på väg dit har påbörjats. 

Vem kan spela? 

- Spelare födda efter 30 augusti 2004 och innan 1 januari 2009. 

- Spelare på JRDA-level 3. Det vill säga spelare säkra för fullkontakt på hög nivå med 

hög spelförståelse. 

- Spelare ska vara tillgänglig för regelbundna träningstillfällen fram till världscupen. 

- Spelare ska vara tillgängliga under världscupen 28-30 juli 2023. 

Hur går uttagningen till? 

Uttagningsgruppen består av juniorlandslagets uttagna huvudtränare, assisterande 

tränare och ledare. Uttagningen sker vid två olika tillfällen, spelare får delta på båda men 

minst en. Uttagningsgruppen tittar på individuella färdigheter (i oberoende ordning): 

1. åkteknik/skejting skills 

2. styrka och uthållighet 

3. spel- och strategiförståelse 

4. samarbetsförmåga 

5. attityd  

6. spelares tillgänglighet fram till, och under, världscupen  

Spelare blir uttagna för en eller flera positioner (blocker, jammer, pivot). 

Uttagningsgruppen tittar också på laget som helhet och strävar efter att sätta ihop ett så 

starkt lag som möjligt där spelförståelse, strategi, samarbetsförmåga och attityd har stor 

betydelse.  
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Hur många blir uttagna? 

Mellan 15-20 spelare som har en spelbar kvalitet. Laguppställningen behöver inte fyllas 

med 20 spelare, viktigare är nivån och sammansättningen av starka spelare till ett 

lovande lag. Kostnader för världscupen kommer subventioneras av SweSports.
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