Utveckling av
Team Sweden Youth Academy
(TSYA)

Förändringar
Nytt årshjul för TSYA ELIT – genomförs helår januari – december
- För att bättre följa landslagscykeln för Juniorlandslaget.
- Uttagning JEM-lag = Avslutning TSYA säsong, ny uttagning TSYA kommande säsong.
- Nominering av spelare görs under pågående säsong (SDF nominerar under oktober)

SDF – Tränings- och utv.verksamhet är instegsverksamheten för TSYA ELIT
- Två steg på SDF (som tidigare)
- Breddgrupp där alla är välkomna och där fokus ligger på inkludering och glädje i sporten
- Utvecklingsgrupp där du behöver nå en viss mätbar nivå för kvalificera dig, oavsett hur många
spelare som är kvalificerade.
- Vi anser att SvBF ”kidnappat” SDF Verksamheten genom att ta med för många i TSYA och
därigenom ”klampat” in på SDF:ns verksamhet.
- Denna nivå innebär ingen förändring för SDFns ungdomsverksamhet, utan en tydligare nivå där
spelaren vet var han/hon är i sin utveckling.

Förändringar
Röd tråd för hela barn och ungdomsverksamheten
Mätbar utvecklingsnivå
- Det ska vara mätbart vilken nivå man befinner sig på i vår utvecklingstrappa. Spelaren
bör uppnå en mätbar nivå för att gå från SDF Breddgrupp till SDF Utvecklingsgrupp
och likaså från SDF Utveckling till TSYA.
Tydlig ”tabell” för mätbara nivåer (ex. spärrprocent på enkelkäglor, variation i hårdhet
på slag osv) för uttagna i de olika landslagen för att tydliggöra tidigt vad som förväntas
av de som siktar på landslag.

U21 släpps inte in i TSYA utan får egen verksamhet.
U21 når man genom att ha spelat i U18 och samtidigt är uttagningsbar för
kommande U21 VM. Där genomförs Mästerskapförberedande verksamhet på
lägerbasis av FK med resurser.
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1 Föreningens barn- och ungdomsverksamhet
- Tränare från alla nivåer
- Alla åldrar på spelare
- Som förening har du alltid möjlighet att kontakta SvBF eller SDF för
att få hjälp från befintliga tränare eller genom att gå befintliga
tränarutbildningar.
- Strikejakten (termin 1&2) rekommenderas för barn 7-12 år (som är nya bowlare)
Fokus på nybörjarträning på alla nivåer beroende på
vilken tränarresurs föreningen har.
- Termin 3-6 i Strikejakten rekommenderas

2 Distriktets första träningsverksamhet
- Från 10 år i kategorin ”nya bowlare”.
- Breddläger och teknikläger.
- Första träff med distriktets andra unga spelare.
- Gärna med ETBF utbildade tränare.
- Kan ta hjälp från SvBFs tränarpool.
- Ska ge grund för att gå till nästa nivå SDF - utvecklingsverksamhet.

Träningsfokus på Strikejaktens Termin 3 - 6

3 SDF - Utvecklingsverksamhet
- Genomförs med tränare och spelare från aktuellt SDF.
- 13-16 år på spelarna
- 8-10 träffar per år.
- SvBF bistår med material och rekommenderar gärna tränare ur
tränarpoolen.
- Brist på spelare och/eller tränare så ser vi gärna att SDF genomför
verksamheten över distriktsgränserna.
- EBF Level 1-tränare eller högre utbildning.
- Ska ge en grund för att gå till nästa nivå TSYA.
- Mätbara kriterier för att flyttas upp i TSYA
Träningsfokus på grundspel och spärrspel.

4 TSYA-ELIT Landslagsförberedande
- Du ska vara spelbar åldersmässigt till kommande Junior EM – upp till
18 år.
- ca 20 spelare som tas ut efter nominering skett.
- Nationell samling, 4 samlingar/läger per år, 3-5 spelare per tränare
som de sedan har under hela året.
- Individuell löpande kontakt med tränaren under året.
- EBF Level 2-tränare eller högre utbildning.
Detaljerat träningsfokus finns för den som önskar läsa.

Tidslinje
- Inbjudningar går ut sept/okt
- TSYA-deltagare tas ut under januari följande
år.

