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Internationell strategi 2016-2020 

 

Svenska Gymnastikförbundet (SvGF) tillhör det Internationella Gymnastikförbundet (FIG) och det 

Europeiska Gymnastikförbundet (UEG), samt motsvarande organ för hopprepsverksamheten 

International Rope Skipping Federation (IRSF) och European Rope Skipping Organisation (ERSO). 

Svenska Gymnastikförbundet är ett olympiskt specialidrottsförbund och medlem i Sveriges 

Olympiska kommitté. 

Svenska Gymnastikförbundet är också aktivt inom ett nordiskt gymnastiksamarbete. Inom artistisk 

gymnastik förekommer även ett informellt samarbete under namnet NordEM. 

 

Utgångspunkter  

Ett ökat internationellt utbyte ger Gymnastikförbundet möjligheter till inflytande i viktiga frågor för 

gymnastikens utveckling. Utbytet erhålls genom att fler svenska ledare innehar internationella 

positioner och att Sverige står värd för internationella evenemang. Internationella 

gymnastikevenemang ger publicitet, inspiration och bidrar till ökad exponering, nya 

samarbetspartners samt nyrekrytering av aktiva och ledare.  

Gymnastikförbundet ställer sig helt bakom de grundläggande värderingarna i RF:s riktlinjer som också 

antogs vid RIM 2015 och som bland annat beskriver att: 

”Svensk idrott ska följa FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barns 

rättigheter (Barnkonventionen) och FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning; Svensk idrotts utgångspunkt i det internationella arbetet är vår värdegrund 

(kapitel 1 RF:s stadgar). Det betyder att glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt 

att vara med och rent spel ska genomsyra det arbete svensk idrott gör internationellt” 

Gymnastikförbundet ska följa RF:s riktlinjer för internationellt utbyte samt delta i RF:s internationella 

arbete för att därigenom höja kompetensen hos svenska representanter i de internationella organen. 

En höjd kunskapsnivå om EU:s olika stödprogram bidrar till att dessa kan utnyttjas i allt högre grad 

vilket resursmässigt stärker Gymnastikförbundet.   
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STRATEGI 

 

Strategiskt område: att omsätta Gymnastiken Vill, utvecklingsmodell samt uppförandekod 

internationellt. 

Gymnastikförbundet skall verka för att delar av utvecklingsmodellen omsätts i internationella 

sammanhang. På det sättet bidrar Gymnastikförbundet till flera punkter, i huvudsak punkt 9, i RF:s 

internationella strategi. Detta innebär att: 

- Verka för en hållbar sportslig utveckling genom att bedriva ett skadeförebyggande arbete. 

Både i termer av att minska yttre påverkan men främst genom att träningsprogram utvecklas 

och efterlevs. Detta för att minska skadefrekvens och för att fortsätta möjliggöra tävlande 

högre upp i åldrarna. 

 

- Internationella samarbeten och idrottsutbyten inleds för att fler gymnaster skall kunna 

idrotta längre. Detta sker exempelvis genom möjlighet att kombinera studier och idrottande 

samt genom att stimulera personlig och social utveckling parallellt med det sportsliga. 

 

- Idrottsutbyte inom gymnastik som riktar sig till barn och unga i högre utsträckning baseras på 

prestationsutveckling samt social och personlig utveckling. Samt att i tävlingsdeltagande i 

mindre utsträckning baseras på tidigare resultat.  

 

- Verka för ett utvecklat barnrätts- och deltagarperspektiv där barn och ungdomars rättigheter 

är en utgångspunkt. Vara ledande kring att barn och aktiva görs delaktiga i sin träning med 

möjlighet till påverkan och inflytande – något som skall stärka barns/aktivas egen inre 

drivkraft. 

 

- Gymnastikförbundet skall verka för att det nordiska samarbetet utvecklas. Samarbetet skall 

innebära att det skapas mötesplatser med fokus på barn och ungas deltagande samt sociala 

och personliga utveckling. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

Stockholm 2015-09-16 GS 
bilaga §7, styrelseprotokoll nr 378, 2015.09.12-13 

 

Sida 3 av 5 

 

Strategiskt område: att öka tillgänglighet för en ökad internationalisering. 

Gymnastikförbundet skall verka för en ökad tillgänglighet främst genom att påverka 

internationella beslutfattare så att deltagaravgifter blir lägre, att mångfalden ökar och att det blir 

attraktivare att arrangera internationella gymnastikevenemang. Den internationella strategin är 

kopplad till det nationella arbetet med att förstärka gymnastiken i ett omvärldsperspektiv, bland 

annat genom att utveckla evenemang och mötesplatser. På det sättet bidrar SvGF till punkt 2 och 

3 i RF:s internationella strategi. Detta innebär att Gymnastikförbundet ska:  

- Verka för avsevärt lägre deltagar- och arrangörskostnader inom gymnastikens 

breddidrottsevenemang, exempelvis inom konceptet ”Gymnasics for all”. 

Not: Detta bör kunna möjliggöras bland annat genom effektivare organisering, mindre OH, och 

därmed lägre arrangörsavgifter. Vidare möjliggörs det genom utökade satsningar på modern 

teknik som möjliggör medskapande ”co-creation” för deltagarländer och aktiva. Dock kräver 

detta förändringar i manualer och riktlinjer vilket motiverar tyngre och ökad representation i 

beslutande internationella gymnastikorgan.  

- Verka för ekonomiskt hållbara tävlingar ur ett organisationsperspektiv, både i termer av 

faktiska kostnader och tid.  

Not: Med faktiska kostnader menas att delegationsstorlek måste stå i proportion till antal aktiva. 

Ett exempel på denna obalans är att 3 aktiva kräver 5 delegater, exempelvis tränare, fysios, 

domare samt HoD.  

- Verka för ekonomiskt hållbara tävlingar ur ett organisations- och individperspektiv i termer 

av tidsuttag och ekonomiska åtaganden. Främst handlar det om att värna och säkerställa 

ideellt engagemang. Internationella domare inom tävlingsgymnastiken skall engageras på ett 

hållbart sätt så att rekryteringsbasen kan breddas och att åtagandet för Gymnastikförbundet 

kan ses som rimligt. 

Not: Under kommande VM i artistisk gymnastik (2015) har vi ett åtagande med 2 domare under 

totalt 14 dagar vardera, vilket för SvGF medför att ersätta förlorad arbetsförtjänst samt kost och 

logi. I en vidare bemärkelse är också tidsuttaget problematiskt eftersom det kan konkurrera med 

nationellt engagemang samt ideellt åtagande överlag. 

- Verka för framtagande och utvecklande av mångfaldsstrategier gällande etnicitet, sexualitet, 

kön och kultur. Inom detta område kan SvGF vara ledande när det gäller att föra in 

”gymnastikminoriteter” i bredd-/uppvisningsgymnastiken. Exempelvis genom att göra 

parkour och hopprepsgymnastik till en tydligare del av de etablerade internationella 

evenemangen. 
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- Verka för att organisera mötesplatser och evenemang med fokus på mångfald. Detta avser 

sportsliga tävlingsarrangemang såväl som konvent och uppvisningsevenemang.  

 

- SvGF ska i samverkan och samarbete med RF skapa ekonomiskt hållbara förutsättningar för 

ansökningsprocesser och genomförande av internationellt utbyte och internationella 

evenemang både när det gäller tävlings och breddidrottsevenemang. 

 

- Gymnastikförbundet skall under perioden verka för att bibehålla vår internationella påverkan 

genom närvaro i de olika organ som tillskapats för att främja internationellt samarbete och 

utveckling inom FIG, UEG samt inom hopprepsdisciplinen. Gymnastikförbundet skall sträva 

efter att vara representerat i internationella beslutande och rådgivande organ. Ledare inom 

Gymnastikförbundet skall stimuleras till att åta sig internationella uppdrag. Möjlighet skall 

ges till utbildning och det erfarenhetsutbyte som erfordras för att fullfölja uppdragen på ett 

bra sätt.  

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 

Stockholm 2015-09-16 GS 
bilaga §7, styrelseprotokoll nr 378, 2015.09.12-13 

 

Sida 5 av 5 

MÅL 2016-2020 

 Den internationella strategin över perioden 2016-2020 skall ligga som grund för att målen i 

Gymnastiken Vill - Vision 2020 uppnås (förbundsmötet 2012, 2014). 

 

Planerade aktiviteter/övergripande handlingsplan:  

 

 Att arrangera VM i hopprep 2016 i Malmö. 

 Att delta med svenska trupper vid UEG och FIG:s breddevenemang. 

 Att arrangera internationella seminarier, utbildningar eller andra internationella möten i 

Sverige som stärker förbundets ställning internationellt, samt idrottspolitiskt verka för ett 

utvecklat samarbete som bidrar till möjligheter att få arrangera evenemang nationellt. 

 Att bibehålla och stärka vår internationella representation under perioden (Margret Sikkens 

Ahlqvist, ordförande för FIG:s Sport for All kommitté; Malin Eggertz Forsmark, vice 

ordförande i UEG; Per Sjöstrand, ordförande i UEG:s trupptekniska kommitté; Maria Ståhl, 

ledamot i UEG:s Gymnastics for All Kommitté; Thore Brolin, ledamot i FIG Appeal Tribunal). 

 Att aktivt bidra till TeamGyms utveckling internationellt med målsättningen att på sikt få ett 

VM inom disciplinen. 

 Att under perioden genomföra utbildningar för intresserade inom Gymnastikförbundet som i 

framtiden vill åta sig internationella uppdrag. 

 Inför kommande tävlingscykel 2016-2020 säkerställa rätt antal och kompetensnivå samt 

representativitet avseende domare samt ledare inom disciplinerna AG, TeamGym, RG samt 

Trampolin.  

 Att medverka till ett ökat internationellt utbyte som kan stimulera till en positiv utveckling av 

svensk gymnastik. 

 Att utveckla det interna samarbetet kring internationella frågor mellan internationella 

representanter och anställda vid Gymnastikförbundets kansli.  

 Utveckla samarbetet med de nordiska gymnastikförbunden. 

 Utveckla samarbetet med Riksidrottsförbundet och offentliga beslutsfattare för att 

tillsammans ansöka om internationella gymnastikevenemang till Sverige som stärker den 

nationella verksamhetsstrategin. Som ett led ur detta utveckla samarbeten med eventbolag 

och andra evenemangsaktörer.  

 Parallellt med att långsiktigt arbeta för en ökad tillgänglighet kortsiktigt fokusera på 

europeiska evenemang som har ett mindre omfattande regelverk och lägre kostnader. 

 


