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Svensk Gymnastik är samlingsnamnet för all den verksamhet 
som aktiva, ledare, föreningar, förbund, kommittéer, råd, utbil
dare och domare bedriver tillsammans. Det är en omfattande 
och mångfacetterad rörelse med många uttryck. Allt från den 
grundläggande barngymnastiken till seniorernas rörelseglädje. 

Uttrycken är olika men som en gemensam grund står den 
gemensamt beslutade utvecklingsmodellen med tillhörande 
nyckelfaktorer som stöd och inspiration för hur verksamheten 
ska bedrivas och utvecklas. I grunden handlar det om att finna 
glädje i allt som görs, att alla inte vill göra lika och att ha res
pekt för varandra, vilket är kärnan i Gymnastikens värdegrund 
och uppförandekod.

Svensk Gymnastiks storlek med över 1 000 föreningar och 
260 000 aktiva gör att verksamheten på riktigt bidrar till folk
hälsan i Sverige och många vänder sig till gymnastiken när det 
gäller den grundmotoriska träningen. De ser med fascination 
på gymnastikens grunder och fundament. Här finns ett stort 
ansvar att förvalta men också att ta avstamp i inför den strate
giska plan som Svensk Gymnastik ska lägga och som sträcker 
sig in i 2020talet. 

INNEHÅLL
Väsentliga händelser 20182019 45

Ordförande och GSord 67

Om oss 811

Omvärld och värdegrund 1213

Sponsorer och partners 1415

Utbildningsverksamhet 1617

Elitutveckling och medicinskt stöd 1819

Gymnastikförbundets fokusområden 2021

Barngymnastik 2223

Uppvisningsgymnastik 2425

Alla kan gympa 2627

Gruppträning 2831

Parkour, freerunning och tricking 3233

Truppgymnastik 3437

Kvinnlig artistisk gymnastik 3839

Manlig artistisk gymnastik 4043

Trampolin och DMT 4445

Rytmisk gymnastik 4649

Hopprep 5051

Aerobic gymnastics 5253

Årsredovisning 2018 och 2019 5475

Organisation 7681

Resultat 8295
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER

2018
Gymnastikens alla landslag inleder 2018 

med det största landslagslägret gymnasti-

ken någonsin haft. Helgen fylls av träning, 

föreläsningar, talang och engagemang.

Gymnastikförbundet lanserar ett digitalt 

arbetsmaterial för Svensk Gymnastiks 

utvecklingsmodell, ett material som varit 

efterfrågat av många föreningar. 

På förbundsmötet i Malmö möts fören-

ingar, regioner, kommittéer och styrelser 

och diskuterar samt fattar beslut i frågor 

rörande Gymnastikförbundets framtida 

arbete. Anna Iwarsson får nytt förtroende 

som förbundsordförande för 2019-2020. 

Till förbundsstyrelsen 2018-2022 väljs 

 Suzanne Lundvall, Anders Caspár samt 

Edit Eriksson om. Henrik Lehman väljs in 

som ny ledamot. Pelle Malmborg tackas 

av från förbundsstyrelsen. 

Under SM-veckan genomförs SM-tävlingar 

i sex grenar; rytmisk gymnastik, kvinnlig 

och manlig artistisk gymnastik, hopp-

rep, truppgymnastik och trampolin på 

Olympiaområdet i Helsingborg. Veckan 

resulterar i fina tävlingar, prestationer och 

sändningar i SVT. 

Den elfte upplagan av EUROGYM genom-

förs i Liège i Belgien och skapar minnen, 

glädje och vänner för livet för de cirka 120 

deltagarna som deltar från Sverige. 

Styrelsen utser Stockholms Barnidrott till 

Årets Förening 2017. Johanna Bonow, Nevis 

RGK, får utnämningen Årets Ledare 2017. 

2018 är ett intensivt år för arbetet med att 

ta fram nya utbildningar. Gymnastikens 

sex rörelsemönster antas som modell 

och utgångspunkt inom teknik och 

träningslära. Inom ledarskap kommer ett 

förhållningssätt kallat Athlete Centered 

Coaching fungera som bas. Den första 

kursen som lanseras inom ramen för det 

nya utbildningssystemet är Alla kan gympa 

och den första pilotkursen genomförs på 

Lingvallen i Ängelholm i oktober. 

Totalt utbildas cirka 8 800 kursdeltagare 

under 500 kurstillfällen under året.

2018 firar Gymnastikförbundets verksam-

het för de allra minsta, Bamsegympa tio 

år och verksamheten finns nu i cirka 250 

föreningar runt om i landet. 

De svenska landslagsgymnasterna har ett 

oerhört framgångsrikt tävlingsår på den 

internationella arenan med höjdpunkter 

som VM-final och silver i barr på EM för 

Jonna Adlerteg och VM-guld till Lina 

Sjöberg i DMT. På VM i hopprep tar de 

svenska gymnasterna fem medaljer. 2018 

är Sverige bästa nation på EM i truppgym-

nastik med medaljer i samtliga klasser, 

både på junior- och seniorsidan. 

När siffrorna för 2017 summeras syns 

en fortsatt tillväxt för Svensk Gymnastik. 

259 403 medlemmar tränar och tävlar i 

någon av de 1 103 föreningarna. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

2019
Året inleds med två intensiva tränings-

helger, ett gemensamt landslagsläger 

och elitutvecklingshelg på Bosön samt en 

utvecklingshelg med fokus på träning. 

I februari 2019 väljer generalsekreterare 

Johan Fyrberg att lämna Gymnastik-

förbundet för en ny tjänst inom Riks-

idrottsförbundet och SISU Idrottsutbil-

darna. Pia Josephson axlar rollen som 

tillförordnad chef fram till mitten av 

november då Pelle Malmborg tillträder 

tjänsten som ny generalsekreterare för 

Gymnastikförbundet.

Under året lanserar Gymnastikförbun-

det Rörelsebanken som är ett material 

för ökad motorisk träning i skolor och 

föreningar.

Gymnastikförbundet inleder ett nytt 

samarbete med Craft och NeH kopplat 

till landslagskläder, förbundskläder och 

gymnastikshoppen. 

Cheerleadingförbundet har tidigare varit 

associerat till Gymnastikförbundet. Under 

Riksidrottsmötet i maj väljs Cheerleading-

förbundet in som eget förbund. På samma 

möte ändras idrottens stadgar gällande 

preskriptionstider kopplat till värdegrunds-

frågor utifrån en motion från Gymnastik-

förbundet. 

I juni utses Emilia Carlsten till ny Gymnas-

tikombudsman av styrelsen och funktio-

nen läggs utanför det nationella kansliet. 

Även den juridiska nämnden får förstärk-

ning under året med två nya ledamöter. 

Sommaren 2019 deltar gymnastiken med 

rekordmånga discipliner på årets SM-

vecka i Malmö. Senare under sommaren 

åker cirka 320 gymnaster och ledare till 

Gymnaestradan i Dornbirn för att under 

en veckas tid vara en del av den interna-

tionella gymnastikens största evenemang 

med över 18 000 deltagare.

I oktober genomförs mötesplatsen 

Gymnastikforum, med gymnastikens 

goda ledarskap som tema för de cirka 250 

deltagarna.

Styrelsen utser GF Näset till Årets Förening 

2018. Lars Stenberg Lulegymnasterna får 

utnämningen Årets Ledare 2018. 

Ett nytt internationellt förbund IJRU, Inter-

nationella Hoppreps Unionen, bildas och 

Sverige blir medlem. 

Två nya kurser lanseras, Intro Svensk Gym-

nastik och Gymnastikens baskurs - träning 

och tävling. Baskursen är den största 

kursen i Gymnastikförbundets utbild-

ningsverksamhet. 

Även 2019 är ett oerhört starkt år för de 

svenska landslagen. Jonna Adlerteg pla-

cerar sig på en femte plats i finalen i barr 

och Jessica Castels tar sig till en mång-

kampsfinal under EM i artistisk gymnastik 

i Polen. I samband med fina prestationer 

på VM i artistisk gymnastik i oktober lyckas 

Jonna Adlerteg och David Rumbutis klara 

det internationella förbundets kvalificering 

för OS i Tokyo 2020. Slutgiltigt besked 

kring deltagande fattas av SOK under 

kommande år. Lina Sjöberg tar guld på 

den första världscupen i DMT och på VM i 

Tokyo skriver hon för alltid in sig i historie-

böckerna genom att ta sitt andra VM-guld 

i karriären. Från EM i hopprep kommer 

Sverige hem med två medaljer. 

Statistiken för 2018 visar att gymnastiken 

fortsätter att växa i antalet aktiva som 

uppgår till 262 647, medan antalet fören-

ingar minskar något till 1 057 stycken.
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SVENSK GYMNASTIK STÅR STARKT
Allt fler vill tillhöra och vara en del av Svensk Gymna-

stik. De senaste tio åren har vi sett en tillväxt i antalet 

medlemmar med 34 procent. Tillsamman är vi idag 

över en kvarts miljon medlemmar som leker, lär, 

tränar, tävlar och utvecklas i 1 057 föreningar. Detta 

gör oss till en gymnastikrörelse att räkna med. Vi står 

starkt. 

SVENSK GYMNASTIK TAR  
STÄLLNING
Alla inom Svensk Gymnastik ska må bra och känna 

sig trygga. Därför har vi sedan ett antal år en ny 

strategi som lägger stort fokus på gymnastikens goda 

ledarskap. Genom kunskap och utbildning, vår värde -

grund och uppförandekod samt gällande stadgar 

och lagar såsom barnkonventionen gör att vi sam-

mantaget har en bra grund för detta viktiga arbete. 

I kombination med stödjande strukturer såsom vår 

Gymnastikombudsman och juridisk nämnd samt 

Riksidrottsförbundets sakkunniga inom barn- och 

ungdomsidrott, idrottsombudsman och visselblåsar-

funktion gör att avvikelser kan uppmärksammas och 

hanteras på ett proaktivt sätt i föreningarna.

Såväl förbund som enskilda föreningar förväntas leva 

upp till de skyldigheter och krav som finns för att 

säkerställa en trygg föreningsmiljö. Mot bakgrund av 

detta lät Gymnastikförbundets styrelse genomföra 

en oberoende utvärdering av förbundets förmåga att 

efterleva upprättad struktur inom förbundet. Ytter-

ligare förbättringar har genomförts under året, med 

målet att alla ska må bra och känna sig trygga inom 

Svensk Gymnastik. 

SVENSK GYMNASTIK BIDRAR TILL 
HÅLLBARA SAMHÄLLSMEDBORGARE
Att träna och röra på sig bidrar till att förbättra 

folkhälsan och inom Svensk Gymnastik erbjuder vi 

varje dag en allsidig och bred träningsverksamhet. 

Barngymnastik och gruppträning för vuxna och 

seniorer är alla kategorier Svensk Gymnastiks största 

verksamheter. Närmare 600 föreningar erbjuder en 

bred gruppträningsverksamhet och de vanligaste 

formerna är motionsgymnastik,  gympa, styrkepass 

och seniorgymnastik. 

Enligt en genomförd SIFO-undersökning anser 

varannan person (50%) i Sverige att den verksamhet 

som bedrivs inom gymnastikföreningarna i Sverige är 

mycket/utomordentligt bra på att bidra till folkhälsan. 

Man anser även i stor utsträckning att verksamheten 

är mycket/utomordentligt bra på att vara en plats där 

medlemmarna har roligt (38%) samt erbjuda gemen-

skap (33%). 

Vi kan vara stolta över den gedigna och breda trä-

ningsverksamhet vi erbjuder.

DEN SVENSKA MODELLEN 
 FUNGERAR 
Gymnastik är en global idrott. I det internationella 

förbundet organiseras runt 150 länder och på det se-

naste världsmästerskapet i den artistiska gymnastiken 

deltog gymnaster från 92 nationer. I jämförelse med 

de stora gymnastikländerna är Sverige litet, men trots 

det kan vi stoltsera med medaljer och finalplatser på 

såväl EM som VM. I de här sammanhangen sticker 

Jonna Adlerteg Eskilstuna GF, Lina Sjöberg Uppsala 

GF, våra trupplandslag och hopprep från Kämpinge 

GF ut lite extra. Alla dessa visar gång efter gång resul-

tat i världsklass. Det är imponerande. 

Svensk Gymnastik har många goda förebilder både 

inom vår breda tävlingsverksamhet och i vår gedigna 

träningsverksamhet. När vi reser runt i landet och 

möter er alla kan vi inte bli annat än stolta. Oändligt 

många timmar avsätts i träningshallar, på styrelse-

möten, i samband med föreningsträffar, uppvisningar 

och tävlingar av drygt 23 500 ledare och tränare, 

samt alla andra företrädare inom gymnastiken. Tack 

för ditt engagemang och tack för den kompetens 

och erfarenhet du tillför Svensk Gymnastik!

Det är med glädje och ödmjukhet vi tackar för de två 

senaste åren! Nu är vi redo för att med full kraft kliva 

in i 2020-talet och det ska bli riktigt roligt.

Anna Iwarsson, ordförande förbundsstyrelsen 

Pelle Malmborg, generalsekreterare

Med full kraft  
in i 2020-talet

Det är med glädje och  ödmjukhet vi tackar för 
de två senaste åren! Nu är vi redo för att med 
full kraft kliva in i 2020talet och det ska bli 
riktigt roligt.

ORDFÖRANDE OCH GS-ORD
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Verksamhetsidén 

Rörelse hela livet 

Svensk Gymnastik har många ansikten. Rolig och lekfull träning 
i ständigt nya former. Tävlings utmaningar för dem som vill mer. 
Olika men ändå lika – den egna kroppens rörelser är i centrum. 
God hälsa och välbefinnande genom rörelse, gemenskap och 
personlig utveckling – det är Svensk Gymnastik. 
 

Hos oss är alla välkomna. 

Svensk Gymnastik fortsätter växa och utvecklas. 
De 1 057 gymnastik föreningar som är medlemmar 
i Gymnastikförbundet har tillsammans 262 647 
medlemmar.

Utvecklingsmodellen 

Driver Svensk  Gymnastik  
framåt 

Svensk Gymnastik tar sats i utvecklings-
modellen, vilken är uppdelad i stadier och 
nyckelfaktorer. Stadierna beskriver vad som 
görs och aktiva kan röra sig mellan stadi-
erna genom hela livet. Nyckelfaktorerna 
påverkar verksamheten inom respektive 
stadie. Utvecklingsmodellen kopplar ihop 
vad som görs och hur det görs och är 
föreningens verktyg för diskussion, analys, 
förändring och utveckling.

Visionsmål 

2020
2012 sattes ett antal visionsmål upp, vilka till viss  

del reviderats under perioden.

2020 har Gymnastikförbundets  
föreningar sammanlagt minst 400 000 
medlemmar i hela landet.  
En fin tillväxt har identifierats under den senaste tio-

årsperioden med en tillväxt i antalet medlemmar om 

34 procent. Däremot har det ursprung liga målet som 

sattes 2012 inte uppnåtts.

2020 är femton procent av alla  
barn upp till 12 år medlemmar i en 
gymnastikförening.  
Vid utgången av 2019 var 8,96 % av befolkningen i åldern 

0-12 år medlemmar i en gymnastikförening, en ökning 

från 6,78 % 2012, när vision 2020 togs.

2020 tränar minst 150 000 medlemmar 
inom Träna för aktivt liv, varav 100 000 
i en certifierad Gymmix förening och vi 
har 200 certifierade Gymmix föreningar.  
I slutet av 2019 finns 157 certifierade Gymmixföreningar 

och 578 föreningar uppger att de har gruppträning i sin 

verksamhet. Statistiken som inhämtas kan inte kopplas till 

ett enskilt stadie, men cirka 83 000 aktiva är äldre än 20 år.

Senast 2020 tar svenska gymnaster 
minst en medalj på EM och VM eller OS. 
Genom strålande prestationer har svenska gymnaster 

bara under 2018-2019 tagit tre EM-medaljer (trupp-

gymnastik) och sju VM-medaljer (DMT och hopprep) på 

seniornivå.

2020 är alla idrottslokaler i kommunala 
skolor utrustade med gymnastikredskap 
enligt Gymnastikförbundets rekom
mendationer.  
Detta mål är inte mätbart, men under 2018 har ett arbete 

gentemot skolorna genom Rörelsebanken lanseras, samt 

att en projektanställning på Gymnastikförbundet har haft 

anläggningsfrågan i fokus.

2020 har det fattats beslut om eller pro
jekterats för minst 20 nya specialanlägg
ningar för föreningarnas verksamhet.  

Ingen statistik finns för antalet nya specialanläggningar 

som har byggts sedan 2012, men uppskattningen är att 

antalet vida överstiger de målsatta 20.

OM OSS
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TILLVÄXT ÖVER 10 ÅR
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Antal föreningar 1103 1073 1057 1027 1072 1080 1069 1073 1103 1057

Antal medlemmar 196248 208 670 213 135 216 925 217 862 226 146 244 750 259 373 259 403 262 647

Den vanligaste verksamheten bland förening- 

arna är gruppträning, följt av barngymnastik.  

Av de aktiva är det cirka 38 000 som har en 

tävlingsförsäkring i någon av de nio disciplinerna 

inom Svensk Gymnastik. Inom fem av dessa finns 

det landslag som tävlar på internationell nivå. 

Gymnastikförbundet har ett nationellt kansli i 

Stockholm och åtta regionala kanslier spridda 

över landet. De åtta kanslierna är egna juridiska 

enheter med egna regionala styrelser. Det  

nationella kansliet samarbetar med ett antal 

kommittéer som arbetar med att utveckla de 

olika delarna inom Svensk Gymnastik. 
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UTVECKLING - MEDLEMMAR

OM OSSOM OSS

* Medlemssifforna baseras på årsrapporterna för verksamhetsåret 2018, inskickade av föreningarna under 2019. 

MEDLEMSÖKNING
66 399 nya medlemmar

34 
%

 

Under en tioårsperiod har andelen medlemmar 
ökat med cirka 34 procent, vilket innebär  
66 399 nya medlemmar. 

Tillsammans har de 1 057 medlemsföreningarna 
262 647 medlemmar, varav 25 procent är män.

 7-12 
ÅR

Den senaste perioden är ökningen tydligast 
bland flickor 712 år, men även åldersgrup
pen 1320 växer, vilket visar på att allt fler 
stannar längre inom gymnastiken.

Svensk Gymnastik har 23 516 ledare 
varav 75 procent är kvinnor. 7161 av 
dessa är under 20 år.

1 057 
FÖRENINGAR

23 516 
LEDARE

262 647 
MEDLEMMAR

Verksamhet Antal föreningar

Gruppträning/motion 21-64 år 578

Barngymnastik upp till 6 år 573

Barngymnastik 7-12 år (ej tävling) 481

Seniorträning/gruppträning 65+ 338

Ungdomsgymnastik 13-20 år (ej tävling) 304

Familjegymnastik 261

Annan gymnastikverksamhet 248

Truppgymnastik 206

Bamsegympa 199

Vuxenträning med gymnastikredskap 163

Parkour/freerunning 157

Gymmix 143

Alla kan gympa 64

Kvinnlig artistisk gymnastik 60

Cheerleading 59

Manlig artistisk gymnastik 31

Tricking 30

Trampolin 30

Rytmisk gymnastik 27

Aerobic gymnastics 25

Hopprep 21

Drill  21

LÄS MER OM 
GYMNASTIK- 
FÖRBUNDET  

I SIFFROR

https://www.gymnastik.se/gymnastikforbundet/Omoss/Gymnastikenisiffror/
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BARNKONVENTIONEN BLIR LAG 
OCH GYMNASTIKEN TAR STÄLLNING
2012 tog Gymnastikförbundet avstamp i en ny 

utvecklingsmodell, värdegrund och en upp-

förandekod. Värdegrunden utgår ifrån det per-

sonliga engagemanget där Svensk Gymnastik ser 

och tar tillvara alla individers möjligheter att vara 

med. Verksamheten ska präglas av nyfikenhet och 

 öppenhet och stimulera glädje och utveckling. 

Sedan 2012 har ett stort arbete lagts ned på att över 

tid efterleva och sprida detta arbete. Under 2018-

2019 har en mängd föreningsbesök genomförts 

och värdegrundsfrågorna arbetas även in i de nya 

utbildningar som tas fram inom ramen för den 

pågående utbildningsrevisionen. 

Gymnastikförbundet arbetar ständigt med att 

utvärdera sitt arbete och utveckla arbetssätt. Under 

2018 genomfördes en extern genomlysning av hur 

arbetet med värdegrundsfrågorna ser ut. Mycket 

var bra, men det är tydligt att arbetet med fortsatt 

kommunikation kring dessa frågor kvarstår. Även 

arbetet med att skapa processer kring hur olika 

ärenden hanteras har utvecklingspotential. 

Under verksamhetsperioden har två nya ledamöter 

tagit plats i Gymnastikförbundets juridiska nämnd. 

Gymnastikförbundet har också fått en ny Gymnas-

tikombudsman i Emilia Carlsten. Funktionen har 

nu även placerats utanför förbundets kansli, något 

som var målet redan 2014, då Gymnastikombuds-

mannen tillsattes.

2020 blir barnkonventionen lag i Sverige och alla 

idrottsföreningar och förbund behöver förhålla sig 

OMVÄRLD OCH VÄRDEGRUND

Omvärld och 
värdegrund

till den. I mångt och mycket gör Svensk Gymnastik 

och idrotten i Sverige redan det, men det finns 

fortsatt områden att arbeta vidare med. Under 

Gymnastikforum 2019 diskuterades bland annat 

denna fråga intensivt bland deltagarna på konfe-

rensen. Ytterligare en nyhet inför 2020 på temat 

trygga idrottsmiljöer är att alla föreningar och 

förbund har en skyldighet att begära registerut-

drag hos Polisen bland ledare över 15 år som har 

regelbunden kontakt med barn. 

För Gymnastikförbundet har perioden inneburit 

att ett antal föreningsärenden kopplat till ledar-

skapsfrågor och värdegrund har hanterats. Det 

kan konstateras att frågor av denna karaktär är 

svåra, tar tid och kräver expertkunskap. I oktober 

2019 uteslöt Gymnastikförbundet en förening, 

som aktivt valt att inte följa en rekommendation 

kring en ledare i föreningen. Beslutet överklagades 

till Riksidrottsnämnden, RIN, som i slutet av året 

underkände beslutet. Frågan kommer fortsatt att 

behöva behandlas, då förbundet inte ändrat sin 

uppfattning kring ledarens olämplighet. 

GYMNASTIKEN GÖR SKILLNAD
Svensk Gymnastik är beroende av att samarbeta 

för att kunna fortsätta utvecklas. Det gäller såväl 

internt, mellan föreningar eller discipliner/verk-

samheter som externt, med kommuner, med 

andra idrotter eller med helt andra organisationer. 

Att få stöd från det offentliga; stat, region och 

kommun, är avgörande för en fortsatt bra och 

växande verksamhet inte minst kopplat till den 

viktiga anläggningsfrågan 

Majoriteten av all verksamhet inom Svensk Gym-

nastik bedrivs i vanliga idrottshallar som delas med 

andra idrotter och skolan. Många föreningar upp-

lever att det finns en stor brist på ändamålsenliga 

träningsytor eller att de inte kommer åt utrustning-

en som finns i hallarna, vilket gör att de inte kan 

använda hallen. Dagens idrottshallar är inte heller 

anpassade till hur dagens verksamhet utformas, de 

ser mer eller mindre likadana ut nu som de gjorde 

på 60- och 70-talen. Gymnastikförbundet vill se 

att kommunerna moderniserar synen på idrotts-

hallar och hur de ska utformas. Därför togs ett 

initiativ till ett samarbete med Basket-, Handboll-, 

Innebandy- och Volleybollförbundet för ett projekt 

med syfte att skapa ett koncept för hur en modern 

idrottshall för idrott och skola bör utformas. 

Att bidra till en god samhällsutveckling och samti-

digt gynna verksamheten för alla gymnastikfören-

ingar är en viktig aspekt för Gymnastikförbundet. 

Alla föreningar inom Svensk Gymnastik bidrar 

till samhället genom sin verksamhet på många 

olika sätt. För att få ett fortsatt eller ökat stöd från 

kommunerna, som Svensk Gymnastik är beroende 

av, så behöver de samhällsnyttiga aspekterna av 

verksamheten belysas och utvecklas i än högre 

omfattning. Ett exempel där Gymnastikförbundet 

har bidragit till en ökad samhällsnytta är genom 

Rörelsebanken, ett sätt att bidra till ökad fysik 

aktivitet i bland annat skolan.

FOKUS PÅ UNGDOMSINFLYTANDE
Ungdomskommittén har under perioden arbetat 

för ökat ungdomsinflytande inom Svensk Gymna-

stik. En rad insatser har genomförts för att öka 

medvetenheten hos unga medlemmar i frågor så 

som vad de kan påverka, hur en föreningsstyrelse 

fungerar, och hur de kan engagera sig utöver att 

vara aktiva eller ledare i sina föreningar. 

Under förra perioden påbörjades Unga utmanar, 

en utbildningsinsats i samarbete med SISU idrotts-

utbildarna. Den fortsatte den här perioden med 

en sista träff på temat unga i styrelserummet och 

avslutades därefter med deltagande på förbunds-

mötet. Det har även genomförts en inspirations- 

och utbildningshelg för unga ledare, ett Utveckla 

framtiden, som blev mycket uppskattat av delta-

garna. Helgen innehöll många viktiga diskussioner 

om ledarskap, utvecklingsmodellen och framtiden. 

Deltagarna fick även testa olika träningsformer 

och kreativa styrkeupplägg som inspiration att ta 

med sig till sina respektive föreningar. 

Ungdomskommittén har under perioden del-

tagit på Riksidrottsmötet för att lära sig mer om 

idrottens demokratiska processer och har fram till 

våren 2019 även haft en adjungerad plats i Gym-

nastikförbundets styrelse. 

Inom Svensk Gymnastik är många unga aktiva som 

gymnaster, ledare och även engagerade i styrelser. 

Gymnastikförbundet och ungdomskommittén 

kommer fortsätta arbeta för ökat ungdomsinfly-

tande genom att skapa mötesplatser och utbilda 

unga samt föreningsledning i föreningsdemokrati. 

Detta för att Svensk Gymnastik fortsatt ska erbjuda 

och utveckla attraktiva föreningsmiljöer och 

verksamhet för ungdomar, med delaktighet och 

inflytande.
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Svensk Gymnastik står starkt. Antalet medlemmar 

ökar och det sker en utveckling i såväl föreningar 

som förbund. Verksamheterna skulle emellertid 

inte vara så framgångsrika utan de sponsorer och 

samarbetspartners som Gymnastikförbundet har. 

För att även framåtriktat bibehålla utvecklings-

kraft behöver den externa finansieringen stärkas. 

Riksidrottsförbundet (RF) är en av Gymnastik-

förbundets största partner och gymnastiken har 

förutom de ekonomiska bidragen ett stöd och 

utbyte inom områden som exempelvis juridik, 

kommunikation, anläggningsfrågor, värdegrunds-

frågor och elitstöd. Föreningar och regioner har 

dessutom stöd och utbyte med RF:s distrikts-

organisationer. RF har arbetat om strukturen för 

de finansiella stöden till förbunden under slutet 

av 2019 och omfattar nu följande områden: 

• Organisationsstöd 

• Verksamhetsstöd barn och ungdom 

• Verksamhetsstöd paraidrott 

• Verksamhetsstöd vuxna

• Verksamhetsstöd elit

• Projektstöd

Craft är sedan 2018 exklusiv leverantör av kläder 

till Gymnastikförbundet. En specialdesignad kol-

lektion är framtagen till våra landslag. Utöver det 

levererar Craft kollektioner till förbundet och NeH 

driver i samarbete med Gymnastikförbundets den 

webbshop där de framtagna kollektionerna samt 

andra profilprodukter finns att köpa. 

Vera Sport är sedan många år exklusiv landslags-

sponsor och leverantör av tävlings  och förträ-

ningsdräkter inom truppgymnastik, kvinnlig- och 

manlig artistisk gymnastik samt trampolin. 

Unisport har ett långsiktigt och mångårigt sam-

arbete med Gymnastikförbundet. Avtalets fokus 

ligger på anläggningsfrågan och Gymnastikför-

bundet får stöd med fullständiga redskapsupp-

sättningar till ett antal tävlingar i truppgymnastik 

varje år. 

Samarbetet med investmentbolaget Catea består 

av två delar. De är förbundssponsor till Gymnas-

tikförbundet samt huvudsponsor till landslaget 

i manlig artistisk gymnastik. Tidshorisonten på 

avtalet sträcker sig fram till utgången av 2020, där 

processen mot ett OS i Tokyo är ett stort mål och 

där samarbetet bland annat innebär att enskilda 

gymnaster kan få stipendier från Catea för att 

kunna finansiera sin träning. 

RF, Svenska Spel och Gymnastikförbundet har ett 

samarbete vilket syftar till att få fler i rörelse och 

möjliggör att Gymnastikförbundet kan förstärka 

och arbeta strategiskt inom anläggningsfrågan. 

Det är en mycket angelägen fråga för föreningar 

för att kunna växa och arbeta bort de köer som 

finns. 

Försäkringsmäklaren Pensum stöttar arbetet med 

den utvecklingsmodell som Svensk Gymnastik 

arbetar utifrån. En viktig del i strategin är att träna 

smart och ha tålamod. Kopplat till dessa nyckel-

faktorer finansierar Pensum verksamheten kring 

det medicinska stödet till aktiva. Projektet stöds 

även av Svedea och Riksidrottsförbundet. 

Scandic är Gymnastikförbundets partner gällande 

boende på tävlingar, konferenser och event. 

Hotellkedjan har ett attraktivt sporterbjudande till 

föreningar som väljer att bo på hotell i samband 

med tävling eller träningsläger. 

Genom ett samarbete mellan Gymnastikförbun-

det och Folkspel ges alla gymnastikföreningar 

en möjlighet att tjäna extra pengar till lagkassan 

genom att sälja Folkspels produkter. 

Gymnastikförbundet har ett nära samarbete med 

Sveriges Olympiska Kommitté, SOK. Samarbetet 

är kopplat till OS-grenarna inom gymnastiken, 

samt de Topp  och Talang program som SOK 

driver. 

bredare än en kvadrat
logotyper vertikalt placerade

kvadrat och högre format
logotyper horisontelt placerade under 

65% av ytans bredd

Typogra� på två rader Typogra� på en rad

1/3 avsändare

bredare än två kvadrater
logotyperna horisontellt placerade

bredare än tre kvadrater
framåt-typogra� på en rad

2/3 framåt

SPONSORER OCH PARTNERS

Sponsorer och 
partners
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Gymnastikförbundet tillhandahåller och genom-

för tränar- och ledarkurser inom hela det breda 

utbudet som ryms inom Svensk Gymnastik. 

Utbildningsverksamheten är med och bidrar till 

ständig utveckling, välutbildade och kompetenta 

ledare samt kvalitetssäkrade strukturer i enlighet 

med utvecklingsmodellens tio nyckelfaktorer. 

I utbildningsverksamheten förmedlas barn-

rättsperspektivet, att uppmuntra utövarnas inre 

drivkraft, ta hänsyn till individuell utveckling samt 

träna smart och ha tålamod. Andra nyckelfaktorer 

som är viktiga i utbildningsverksamheten är att 

vårda och utveckla ett brett utbud av olika former 

av gymnastik.

Gymnastikförbundets utbildningsverksamhet be-

står idag av närmare 500 utbildningstillfällen varje 

år. Kontinuerlig utvärdering visar att majoriteten 

av deltagarna är nöjda till mycket nöjda med 

kursen de gått. 

UTBILDARSTABEN UTVECKLAS 
OCH UTVECKLAR 
Under verksamhetsperioden har utbildarstaben 

förändrats. Nya utbildare har tillkommit och 

andra har fallit ifrån. De cirka 160 utbildarna är 

Gymnastikförbundets språkrör och möter runt 

9 000 deltagare varje år. 

Under 2018 och 2019 har utbildarstaben fortsatt 

utbildats inom Svensk Gymnastik via digitala 

utbildarträffar och från slutet av 2019 med webb-

kursen Intro Svensk Gymnastik. Därutöver har 

ett webbseminarium med tillhörande reflektion 

om Physical Literacy med Dr Dean Kriellaars 

genomförts. 

Utbildarna för de nya kurserna; Alla kan gympa 

och Gymnastikens baskurs – träning och tävling, 

har via fysiska utbildarutbildningar för innehållet 

också tagit del av Gymnastikförbundets nya teo-

rier att utgå från: Gymnastikens rörelsemönster 

samt Athlete Centered Coaching. 

UTBILDNINGSREVISION OCH 
FRAMTID 
Under perioden har tre nya kurser lanserats, Intro 

Svensk Gymnastik, Gymnastikens baskurs – trä-

ning och tävling samt Alla kan gympa.

Intro Svensk Gymnastik, är en kostnadsfri och 

helt digital kurs som tränare/ledare genomför på 

egen hand. Kursen är sedan den 1 oktober 2019 

ett obligatoriskt förkunskapskrav för samtliga av 

Gymnastikförbundets kurser, oavsett om du är ny 

som tränare/ledare eller ej. Kursen tar cirka två 

timmar att genomföra och fokuserar på gym-

nastikens ledarskap, uppförandekoden, rörelse-

mönster, utvecklingsmodellen och information 

om Gymnastikförbundet. Här möter deltagarna 

för första gången, utöver gymnastikens rörelse-

mönster, också ledarskapsteorin Athlete Cente-

red Coaching.

Gymnastikens baskurs – träning och tävling er-

sätter sedan den 1 oktober 2019 tidigare Baskurs 

Barn och Ungdom och har till stor del ett helt 

nytt innehåll och ny struktur. Deltagarmaterialet 

är helt digitalt, med fyra lektioner självstudier 

innan den fysiska träffen som genomförs över  

två dagar. 

Alla kan gympa lanserades med en pilotkurs 

under höstterminen 2018, kursen lanserades 

 officiellt under vårterminen 2019. Även denna   

kurs har ett helt digitalt kursmaterial, med 

självstudier inför den fysiska träffen som också 

genomförs över två dagar. 

Under perioden har också en övningsbank tagits 

fram, kopplad till Gymnastikförbundets utbild-

ningsportal där alla kursmaterial som tas fram 

i samarbete med SISU Idrottsböcker samlas. I 

övningsbanken finns filmer och beskrivningar för 

lekar och övningar. Tränaren/ledaren får tillgång 

till de lekar och övningar som är kopplade till 

de kurser som genomförts. Dessutom finns 

möjlighet att lägga upp egna övningar och skapa 

träningspass, för träningsplanering, som kan 

delas med tränarkollegor. Övningsbanken fylls på 

kontinuerligt, i takt med lansering av fler kurser.

En projektledare och en produktionsledare som 

huvudsakligen arbetar med utbildningsrevisionen 

har anställts under 2019. 

Arbetet med barngymnastik, truppgymnastik, 

träningslära och ledarskap pågår och kommer att 

vara huvudfokus under kommande verksamhets-

period. 

UTBILDNING

utbildnings- 
verksamhet

INTRO 
SVENSK 

GYMNASTIK

https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/gymnastik/portal/pw/intro/
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Att bedriva en långsiktigt hållbar elitgymnastik 

innebär att det är mycket som behöver fungera 

och finnas på plats runt de aktiva  gymnasterna, 

både på förenings- och landslagsnivå. Här 

arbetar Gymnastikförbundet inom flera parallella 

områden med syfte att skapa en helhet kring 

elitgymnastikens utveckling.

UTVECKLINGSTRÄFFAR MED 
ELITGYMNASTIKEN I FOKUS
Under perioden har två gemensamma landslags-

läger genomförts på Bosön i januari respektive 

år, 2018 med samtliga landslagsdiscipliner och 

2019 med de individuella disciplinerna. Förut-

om träning har samlingarna innehållit test- och 

screen ingverksamhet samt kunskapshöjande in-

satser. I januari 2019 kombinerades lägret med en 

utvecklingshelg för föreningar med elitverksam-

het vilket innebar att upp mot 250 representanter 

– aktiva, ledare och styrelseledamöter – samla-

des, tog del av aktuell forskning, diskuterade och 

lämnade inspel till den framtida utvecklingen. 

ELITUTVECKLINGSPLAN OCH 
MÄSTERSKAPSRIKTLINJER
Under perioden har en elitutvecklingsplan med 

fokus fram mot 2025 tagits fram. Planen bygger 

på inspel från elitaktiva, tränare, landslags tränare, 

anställda, kommittéer, styrelser och tar avstamp 

i relevant forskning. Planens slutsatser är att 

 följande utvecklingsinsatser bör genomföras 

inom tävlings- och elitverksamheten fram mot 

2025, där ett antal redan påbörjats:

1. Stöd till individuell prestationsutveckling 

 (pågående)

2. Ledarsatsning på nya och etablerade elit-

tränare 

3. Implementering av anvisningar för trygg 

 föreningsmiljö (pågående)

4. Uppdaterade krav- och kapacitetsanalyser 

(pågående)

5. Tävlingsstruktur och bedömningskriterier 

6. Personligt ekonomiskt stöd (pågående och är 

beroende av externt stöd)

Utöver den långsiktiga elitutvecklingsplanen har 

riktlinjer för deltagande i internationella mäster-

skap reviderats och fastställts under perioden 

där Strategi Tävling 2016-2020 samt Svensk 

Gymnastiks utvecklingsmodell ligger till grund för 

uppdateringarna. 

INDIVIDUELL PRESTATIONS-
UTVECKLING
Gymnastikförbundet arbetar med att ta fram 

en informationsplattform för aktiva som önskar 

ta del av både självstudiebaserat material och 

verktyg för att utvecklas som idrottare. Syftet 

är att stötta den aktiva genom att erbjuda ett 

kunskapsfundament som bidrar till att utveckla 

kunniga självgående individer som genom ett 

eget inre driv förmår att samspela med tränare 

och andra kompetenser i strävan att nå sin fulla 

potential. Projektet har pausats under perioden 

men prioriteras högt 2020.

ANVISNINGAR FÖR TRYGG 
 FÖRENINGSMILJÖ
Alla föreningar, oavsett nivå, som bedriver barn- 

och ungdomsverksamhet kommer under kom-

mande år att kunna få konkret stöd för styrelser i 

arbetet genom ett antal anvisningar för att skapa 

en trygg föreningsmiljö. Genom att skatta eget 

nuläge utifrån ett antal frågeställningar ges indi-

kationer på hur det fortsatta utvecklingsarbetet 

inom föreningen bör prioriteras för att kunna ta 

nästa steg mot önskat läge. 

MEDICINSKT STÖD 
Under perioden har stort fokus lagts på det medi-

cinska stödområdet. Arbetet har möjliggjorts 

genom ett nära samarbete med Svedea, Pensum 

och Riksidrottsförbundet och har prioriterat stöd-

insatser som kan användas både i landslag och 

i föreningar. Det medicinska stödprojektet har 

arbetat med fem delar:

Gymnastikens BASträningsprogram 

Med utgångspunkt i screeningsresultat och 

behandling inom alla tävlingsdiscipliner har Gym-

nastikförbundets medicinska supportteam tagit 

fram Gymnastikens BAS- träningsprogram. Det 

innehåller specifikt utvalda  grundstyrkeövningar 

för att klara av svårare akrobatiska övningar. 

Programmet används i många föreningar runt om 

i landet.

Hälsoundersökning, fysiologisk screening och 

skaderegistrering 

En gymnastikspecifik hälsoundersökning via 

Capio Närsjukvård, gymnastikspecifik fysiologisk 

screening vid bland annat Idrottsmedicinska 

Kliniken på Bosön samt skaderegistrering via AIM 

Control-appen erbjuds nu till alla medlemsför-

eningar.

Akut specialistvård 

Ett avtal är tecknat med Aleris Sports Medicine 

kring akut privat specialistvård i händelse av att 

medlemmar är i behov av akut stöd. Tjänsten 

erbjuds till alla medlemmar inom Gymnastikför-

bundet.

Rekommendationer att förebygga, tidigt upp

täcka och behandla relativ energibrist 

Gymnastikförbundets medicinska expertteam har 

tagit fram en rekommendation och arbetsmodell 

för att förbygga, tidigt upptäcka och behandla 

relativ energibrist inom gymnastiken. Materialet 

kompletterar rekommendationen kring ätstör-

ningar och energibrist (2017) som riktar sig direkt 

till föreningar, ledare, aktiva och föräldrar. 

Elitanpassad sjukvårdsförsäkring 

Framtagning av en bra elitanpassad försäkring har 

pågått under hela perioden i nära samarbete med 

Pensum försäkringsmäklare. Arbetet kommer 

fortsätta under 2020.

ELITUTVECKLING OCH MEDICINSKT STÖD 

Elitutveckling och 
medicinskt stöd 

LÄR DIG MER OM 
BASTRÄNINGS-
PROGRAMMET

https://youtu.be/cUx_bYDvKMQ
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Gymnastikförbundets  
fokusområden

TRÄNING I FOKUS
Genom att utveckla sammanhanget för och stödet till olika former för träning 

stärks tillhörigheten till Svensk Gymnastik. Svensk Gymnastik ska vara öppen och 

tillgänglig för alla oavsett ålder, kön, etnicitet eller socioekonomiska förutsätt-

ningar. Detta kräver att medlemsföreningarna är rustade för att pröva och erbju-

da nya former för träning. Det är viktigt att fortsatt värna underifrånperspektivet 

för träning. Föreningarnas frihetsgrad är central och Gymnastikförbundets roll är 

att stödja så att fler kan bli en del av Svensk Gymnastik

ANPASSADE OCH UTVECKLANDE  
TRÄNINGSMILJÖER
Fokusområdet omfamnar hela träningsmiljön, inte bara den fysiska. Tillgången 

till relevanta träningsmiljöer är direkt avgörande för Svensk Gymnastiks fortsatta 

utveckling. En särskild insats under kommande period kommer att riktas mot 

kommunala anläggningar, där huvudparten av medlemsföreningarnas verksam-

het sker i vardagen. Fokus för detta arbete kommer att vara direkt föreningsstöd 

och stärkt samarbete med strategiskt viktiga aktörer som skola, kommun, spon-

sorer och RF/SISU:s distriktsorganisation samt genom offensiv opinionsbildning.

UTBILDNING FÖR UTVECKLAT LEDARSKAP
Efter att ha kartlagt och tagit fram ett reviderat utbildningssystem sker nu själva 

införandet. Detta parallellt som Gymnastikförbundet fördjupar samarbetet med 

RF/SISU:s distriktsorganisation för utbildning av organisationsledare. Införandet 

av ett nytt utbildningssystem för tränare och organisationsledare bidrar till ett ut-

vecklat ledarskap inom Svensk Gymnastik, och till enklare insteg för nya tränare 

och organisationsledare.

LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR ELIT– 
 OCH LANDSLAGSVERKSAMHET
Stödet till gymnasterna i form av medicinsk support (nutrition, psykologi och 

fysiologi) ska fortsätta utvecklas på ett systematiskt sätt. Det är viktigt att kunska-

pen når medlemsföreningar med elitverksamhet, då det är där huvuddelen av 

verksamheten sker. I detta ingår, för landslagsverksamhetens del, att kontinuerligt 

öka förståelsen för den psykosociala och fysiska träningsmiljö som gymnasterna 

verkar inom samt uppmuntra till optimerat samspel mellan landslag och förening.

FÖRENKLAD OCH FÖRBÄTTRAD ADMINISTRATION
Omvärldens krav på rapporteringar och löpande administration ökar kontinu-

erligt. Samtidigt pågår en digital omställning. Genom att verka för en utvecklad 

och förbättrad intern organisation, med tillhörande stödsystem, samt  förenklade 

administrativa processer förväntas mer tid till gymnastikens förenings- och 

förbundsutveckling frigöras.

Rörelsebank

RörelsebankBasprogram

Baskurs
Alla kan gympa

Föreningshandbok

Utbildning barngymnastik
Stödmaterial anläggningar

Utvecklingshelg

Heltidsanställd

Lättsam träning

OpinionsbildningShowresan

EUROGYM 

Gymnaestrada Samhällsnytta

Föreningsinitiativ

Framtidens idrottshall

Tävlingsreglementen

Idrottslyft 722 600 SEK

Idrottslyft 5 909 571 SEK

Gymnastikförbundet arbetar utifrån en beslutad verksamhetsinriktning med tillhörande fokusområden. Under perioden 

2018-2019 har dessa kretsat kring fem områden.

I ordmolnen visas exempel på aktiviteter och utbetalda stöd till föreningar under 2018 och 2019 kopplat till de prioriterade 

områdena. Flertalet av dessa aktiviteter presenteras länge fram i verksamhetsberättelsen.

Baskurs

Alla kan gympa

Utbildning barngymnastik

Athlete Centred Coaching
Gymnastikens rörelsemönster

Intro Svensk Gymnastik 

Utbildningsmaterial för parkour- och tricking

UngdomsinflytandeUngdomsinflytande

Idrottslyft 4 053 158 SEK

Basprogram

Föreningshandbok
Skaderegistreringsapp 

Utvecklingshelg

Elitutvecklingsplan

Hälsoundersökningar

Stödmaterial energibrist Specialistvård

Föreningshandbok

Stödmaterial anläggningar

Skaderegistreringsapp

Övningsbank

Digitalt utbildningsmaterial

IndTA

Talande webb

Föreningshandbok

Stödmaterial

 Idrottslyft 2 656 409 SEK
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BARNGYMNASTIK

bland deltagarna. Projektet avslutades 2019 

men Rörelsebanken kommer leva vidare och 

i framtiden kan det komma att kompletteras 

med ytterligare material.

Bamsegympan fyllde tio år under perioden 

vilket firades ordentligt med bland annat 

rabatter i Gymnastikshoppen, redskapsbanor 

med temat Bamsegympakalas, tipsbingo och 

en fototävling. Bamsegympa-musiken finns 

nu på Spotify för att bli mer lättillgänglig för 

ledarna. Bamse syntes även på Diabetesgalan 

i TV3 där han tillsammans med Lille Skutt och 

en Bamsegympaledare höll i en uppskattad 

pausgympa med publiken.

Ett antal år tillbaka i tiden genomförde Gym-

nastikförbundet Barnexpressen. Det var upp-

skattade inspirationsdagar för barngymnastik-

ledare runt om i landet. På en gemensam träff 

som barnkommittén hade med representanter 

från regionala kommittéer under hösten 2018 

väcktes önskemål om att skapa en ny Barnex-

press i modern tappning. Under nästa period 

kommer arbetet kring en ny version av Barn-

expressen att fortsätta. Så även diskussioner 

om hur Bamsegympan ska se ut och bedrivas 

i framtiden. 
Barngymnastik

Barngymnastik är allsidig och lekfull träning 

som ger en grundläggande motorikträning att 

ha med sig hela livet. Det skapar också goda 

förutsättningar för mental och social utveck-

ling och det är många barn och ungdomar 

som blir framtidens tränare och ledare. 

BARNGYMNASTIK I FÖRENING 
OCH I SKOLAN 
Under perioden har ett gediget arbete genom-

förts med att gå igenom äldre befintligt 

material och samla tankar och idéer för vad 

som ska finnas kvar och vad som skulle kunna 

återanvändas i modernare tappning. Det har 

även arbetats fram förslag på inspirationskur-

ser för bland annat uppvärmningsdanser till 

musik, lekar och redskapsbanor. Önskemålen 

som kommittén tog fram kring befintligt ma-

terial och inspirationskurser mynnade ut i att 

produktionen för utbildningen Barngymnas-

tik – leka och lära startades upp redan under 

hösten 2019 istället för 2020 som ursprungs-

planen var. Barnkommittén kommer vara 

expertgrupp i det arbetet.

Under perioden har Gymnastikförbundet ge-

nomfört ett projekt för att inspirera till grund-

motorisk träning i skolan och föreningar med 

stöd av Svenska Spels Framåtfonden. Syftet 

var att ta fram ett lättillgängligt, kostnadsfritt 

digitalt stödmaterial och resultatet blev Rörel-

sebanken, ett webbaserat inspirationsmaterial 

med motorisk träning för barn mellan sju och 

tolv år. Materialet ska stimulera till aktivitet och 

en ökad kompetens inom de grundmotoriska 

rörelserna och riktar sig både till föreningar 

och till skolor. Innehållet i Rörelsebanken utgår 

från den allsidighet som finns inom gym-

nastiken och övningarna är kategoriserade 

utifrån gymnastikens rörelsemönster. Efter en 

testperiod var utvärderingarna mycket positiva 

och 89,5 procent anser att Rörelsebanken kan 

bidra med ökad grundmotorisk kompetens 

LÄR DIG MER OM 
RÖRELSEBANKEN

https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/gymnastik/portal/pw/rorelsebanken/


24 Verksamhetsberättelse 18|19 Verksamhetsberättelse 18|19 25

UPPVISNINGSGYMNASTIK

Uppvisnings- 
gymnastik

Uppvisningsgymnastik har något för alla. Den är 

inkluderande och gränsöverskridande. Det finns 

något för barn och vuxna, nybörjare, motionärer 

såväl som gymnaster på hög nivå. Uppvisning 

handlar om att sätta ihop och kombinera olika 

gymnastiska moment för att skapa en show. Det 

handlar om att vara nyfiken, kreativ, våga utmana 

och testa nytt. Möjligheterna är många, något 

som Svensk Gymnastik har visat under perioden.

INTERNATIONELLA  EVENEMANG
”Let’s dream together”, det gjorde deltagarna i 

EUROGYM 2018. Den elfte upplagan av EURO-

GYM genomfördes i staden Liège i Belgien 14–19 

juli 2018. Sverige deltog med fem uppvisnings-

grupper med totalt cirka 120 deltagare. Under 

gymnastikfestivalen, som riktar sig till gymnaster 

12–18 år, fick grupperna genomföra gatuupp-

visningar, delta på workshops och umgås med 

andra gymnaster.

Den 16:e World Gymnaestradan gick av stapeln 

den 7–13 juli 2019 i Dornbirn, Österrike på temat 

”Come together, show your colours”. Under en 

veckas tid fyllde 18 000 deltagare från 65 länder 

samhällena Bregenz och Dornbirn med över 

1000 uppvisningar av olika storlek och karaktär. 

Sverige deltog med åtta uppvisningsgrupper från 

sju föreningar och en region, totalt 320 deltagare, 

vilket är färre än tidigare år. Det genomfördes 31 

uppvisningar med svensk deltagande, inklusive 

”Nordic Evening” och ”FIG-galan” som innehöll 

utvalda grupper från olika länder. Nordic Evening 

genomfördes som två kvällsgalor tillsammans 

med övriga nordiska länder. Sverige deltog med 

grupper från HudikGympan, Kämpinge GF och 

Street Mentality PK. På FIG-galan representerades 

Sverige av Malmöflickorna som genomförde ett 

uppskattat bollprogram med hög kvalité, elegans 

och rytmkänsla. Nästa World Gymnaestrada är 

planerad till augusti 2023 i Amsterdam.

På det internationella planet är Sverige väl rep-

re senterade och bidrar till utvecklingen av upp-

visningsgymnastiken globalt. Margaret  Sikkens 

Ahlquist är ordförande i det internationella gym-

nastikförbundets kommitté för Gymnastics for 

All och Maria Ståhl är ledamot i den euro peiska 

motsvarigheten.

ARBETE FRAMÅT FÖR ATT STÄRKA 
UPPVISNINGSGYMNASTIKEN I 
SVERIGE
Under perioden har uppvisningskommittén for-

mat sin roll och arbetat för att stärka uppvisnings-

gymnastiken nationellt. Konceptet Showresan 

har arbetats fram som inspiration till föreningar 

som vill starta eller utveckla sin uppvisningsverk-

samhet och har genomförts i Umeå. Kommande 

år kommer kommittén fortsätta arbetet med att 

stärka uppvisningsgymnastiken nationellt och 

planerar att skapa evenemang regionalt och 

 nationellt där föreningar och gymnaster kan sam-

las, visa upp sig och inspireras av varandra. 

Internationellt finns det återkommande evene-

mang som svenska uppvisningstrupper kan delta 

på. Planeringen pågår för fullt inför EUROGYM 

2020 i Reykjavik, Island, samt till 2020 Golden 

Age Gym festival på Kreta, Grekland. 

SE FIG-GALAN  
FRÅN  

GYMNAESTRADAN

https://www.youtube.com/watch?v=xSOWLbPkPX8&t=1950s
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ALLA KAN 
GYMPA

ALLA KAN GYMPA

Alla kan gympa innebär att alla barn och vuxna 

med olika typer av syndrom, utvecklingsstörning, 

motoriska problem, behov av rullstol, neuro-

psykiatriska funktionsnedsättningar och andra 

funktionsnedsättningar kan träna gymnastik på 

sina villkor. 

Under verksamhetsperioden har alla kan gympa 

växt på många sätt. I mars 2018 hade den ny-

bildade nationella kommittén sitt första möte. 

De har därefter drivit flera olika projekt för att 

utveckla verksamheten och öka medvetenheten 

och tillgängligheten inom Svensk Gymnastik.

Under perioden har en ny utbildning färdig-

ställts. Det är en tvådagarskurs där deltagarna får 

information om olika funktionsnedsättningar och 

kunskap kring bemötande och hur ledare kan 

anpassa både övningar och ledarskap. Kursen har 

genomförts i tre regioner och nått cirka 25 nya 

ledare för alla kan gympa.

Alla kan gympa är en växande verksamhet. Under 

perioden har flera nya föreningar startat upp 

grupper och flera är på gång. För att kunna stötta 

framför allt nya ledare jobbar kommittén aktivt 

för att sprida det stödmaterial som finns. Nytt 

stödmaterial har också tagits fram, till exempel 

i form av en broschyr med tecken för idrott. 

Kommittén har även bidragit till att funktionen 

talande webb har införts på Gymnastikförbundets 

hemsida, något som gör stor nytta för personer 

med läs- och skrivsvårigheter, synskadade, äldre 

och för den som inte kan allt för bra svenska  

– eller för den som helt enkelt väljer att lyssna på 

innehållet istället för att läsa. 

Under Gymnastikforum i oktober 2019 höll kom-

mittén för alla kan gympa i en workshop kring hur 

verksamheten kan fortsätta utvecklas där många 

viktiga och inspirerande diskussioner kom upp.

För att bättre kunna nå ut till föreningar och 

kunna fånga upp önskemål och behov har en 

enkät skickats ut till alla föreningar. Resultatet 

av enkäten kommer att utvärderas och vara ett 

viktigt underlag i det fortsatta arbetet framåt in i 

nästa period då fokus kommer ligga på att fort-

sätta bredda verksamheten, stötta föreningar och 

regioner och ett fortsatt arbete att organisera den 

nationella kommittén.

LÄR DIG MER OM  
ALLA KAN GYMPAS 

 UTBILDNING

https://youtu.be/dzg0TyrQ964
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Grupp- 
träning  

Gruppträning är en stor verksamhet inom Svensk 

Gymnastik. Över 500 föreningar erbjuder olika 

gruppträningsformer för unga vuxna, vuxna och 

seniorer. Antalet föreningar som be driver senior-

träning växer något medan antalet gruppträ-

ningsföreningar i stort sett ser en viss tillbakagång 

under perioden.

För att stötta föreningar med träningsverksam-

het har Gymnastikförbundet under perioden 

arrangerat utvecklingshelgen Träning i fokus 

samt startat samarbete med PRO och Korpen i 

samband med framtagning av träningsprogram 

för seniorer. 

TRÄNING I FOKUS
2019 inleddes med utvecklingshelgen Träning 

i fokus på Bosön den 25-27 januari. Nationella 

kansliet bjöd in föreningar med träning, gruppträ-

ning och seniorverksamhet. Nästan 80 personer 

deltog under helgen där följande föreläsningar 

och workshops genomfördes:

Psysical literacy med Dean Kriellaars

• Inkluderande idrott med Sofia B Karlsson, SISU 

idrottsutbildarna

• Ideellt engagemang med Aron Shough, 

Stockholms universitet och Kristoffer Berg, 

SISU idrottsutbildarna 

• Anläggningsbehov med Daniel Glimvert, 

nationella kansliet

• Uppvisningsgymnastik/Show and Dance med 

Anna Jedhammar, Region Sydost

• Tricking med Sanfan Kulsuw

• Rörelsebanken med Joanna Ericsson, natio-

nella kansliet

• Moweeo - gruppträning med kreativt innehåll 

med Jose Nunez

LÄTTSAM TRÄNING I SAMARBETE 
MED PRO OCH KORPEN
Under hösten 2018 startade samarbetet mellan 

PRO, Korpen, SISU Idrottsböcker och Gymnas-

tikförbundet, med syfte att få fler äldre att röra 

på sig. Under året togs ett paket med flera olika 

träningsprogram för seniorer fram som kan an-

vändas i alla tre organisationer. 

Lättsam Träning innehåller:

• Sittgympa med tillhörande musik-CD

• Lättgympa med tillhörande musik-CD, samt 

tre olika styrkeprogram

• Cirkelträning med gummiband

• Funktionell styrka 

• Styrka och samarbete

• Kort nedvarvning

Under 2019 lanserades materialet Lättsam trä-

ning, som säljs via SISU Idrottsböcker genom ett 

antal olika aktiviteter:

• Programmet testades i juni av ett antal senior-

ledare i Stockholm

• Delar ur paketet Lättsam Träning visades på 

konventen i region Mellansvenska och region 

Väst

• Medverkan på Lingklubbens årsmöte på 

Lillsved

• Inspirationsdag i region Norr för seniorer med 

Lättsam Träning den 19 oktober tillsammans 

med Judoförbundet kring fallteknik 

• På seniormässan i Stockholm visades pro-

grammet i samarbete med PRO

• Pausgympa och Lättsam Träning visades på 

Friidrottens Veteranforum och 08frimasters

• Programmen presenterades för seniorledare i 

region Mellansvenska

• Som en del i informationsspridningen har 

det tagits fram en affisch med pausgympa 

utifrån programmets rörelser. Materialet kan 

användas som ett komplement till befintliga 

pausgympafilmer som Gymnastikförbundet 

tidigare har tagit fram.

FÖRENINGSINITIATIV OCH 
 SAMARBETEN
Nationella kansliet följer, stöttar och kommu-

nicerar från förenings- och regionsprojekt som 

genomförs. Förbundet finns också på plats på 

olika evenemang som drivs av andra aktörer för 

att berätta och visa på verksamheten som finns 

inom Svensk Gymnastik. Några exempel från 

2018-2019 är:

• Tumba GoIF Gymmix hälsoprojekt ”Komigång” 

för 60 +

• Gymmix Upplandsbros ledardag i maj där led-

are från hela stor-Stockholmsområdet bjöds in

GRUPPTRÄNING
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• Pausgympa på stora Hälsodagen på Djurgården 

i Stockholm som 1,6 och 2,6 miljonerklubben 

arrangerar varje år

• Seniorträningsutbildning till elever på Gym-

nastikförbundets folkhögskola Lillsved

• Rörelse hela livet i Växjö - ett konvent för 

gymnastikträning för alla åldrar

• Minikonvent hos Huddinge Gymmix för ledare 

och medlemmar i alla gruppträningsföre - 

  ni ngar runt om i Stockholmsområdet 

Under perioden har de 157 Gymmix-föreningarna 

fått en uppdaterad grafisk profil, samt hjälp med 

att ta fram årskort. Bildbanken uppdateras konti-

nuerligt med nytt innehåll som föreningarna kan 

använda i sin egen kommunikation. En ny kollek-

tion för Gymmix och gruppträning från Craft har 

tagits fram och säljs i gymnastikshoppen. 

 

LÄR DIG MER OM 
GRUPPTRÄNING

https://youtu.be/PKK1655XUoA
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Parkour,  
freerunning  
och tricking

157 föreningar har parkour, eller freerunning som 

vissa väljer att kalla det, i sin verksamhet och cirka 

30 föreningar har utövare som tränar och/eller 

tävlar i tricking. Antalet parkourföreningar som 

är medlemmar i Gymnastikförbundet har ökat 

med 185 procent sedan 2012 och cirka 760 av 

parkourarna har en tävlingsförsäkring.

Under 2018-2019 har tre områden stått i fokus; 

SM-tävlingar, utbildning och kommunikation.

TÄVLINGAR
Under 2018 låg fokus på att skapa en struktur 

och ett reglemente kring SM i parkour. Syftet har 

varit att säkerställa former och nivå på tävlingen 

och arbetet har skett i tät dialog med utövarna. 

För trickingen har arbete när det gällde just dessa 

punkter inte varit så omfattande då grenen sedan 

länge haft en tydligare tävlingsinriktning.

Under 2018 genomfördes tre kvaltävlingar till 

SM i parkour och under senhösten genomfördes 

SM-finalen i Malmö. Elis Torhall stod efter en bra 

genomförd tävling som svensk mästare i parkour. 

Tricking-SM 2018 blev tyvärr inställt på grund av 

få anmälda deltagare.

2019 var upplägget för SM i parkour liknande 

det året innan med två kvaltävlingar. Det hela 

avslutades med ett mycket lyckat SM i både 

parkour och tricking under SM-veckan i Malmö. 

I samband med SM-tävlingarna genomfördes ett 

antal kringarrangemang för att få fler att prova på 

idrotten:

• Prova på parkour på SM-banan

• JAM på SM-banan

• X2 TAG Challenge

• JAM hos QR Academy

Båda finalerna, som gick på Posthusplatsen 

mitt i Malmö sändes i SVT. Oscar Karlsson blev 

svensk mästare i parkour och Måns Rudfeldt vann 

trickingtävlingen. Förutom själva SM-tävlingarna 

sändes X2 Tag Challenge av SVT, något som visar 

på ett intresse för parkourens möjligheter. 

Under 2018 genomförde det internationella för-

bundet ett antal världscuper där Måns Rudfeldt, 

Thelma Ilbäcken och Johannes Bertsson var 

inbjudna och deltog från Sverige.

FÄRDIGSTÄLLDA 
 UTBILDNINGSMATERIAL
Gymnastikförbundet har genomfört utbildningar 

i parkour och tricking under ett antal år. Under 

perioden har stort arbete lagts ned på utbild-

ningsmaterialet som nu är nu reviderade och 

layoutade. De material som har gåtts igenom är:

• Tricking, steg 1

• Parkour, steg 2

KOMMUNIKATION OCH 
 SYNLIGHET
Kommunikation är en central del av kommitténs 

arbete. Det handlar dels om den externa kommu-

nikationen som sker genom olika digitala kanaler 

och där intervjuer med profiler har genomförts 

under perioden. Men minst lika viktigt är kommu-

nikationen inåt med det nationella förbundet, regi-

oner och föreningar där det handlar om att skapa 

strukturer för informationsflödet. Under slutet av 

2018 och hela 2019 har kommittén haft ett tydligt 

mål om att vara synliga och föra dialoger vid större 

parkour- och trickingevents. Under perioden har 

också en ny webbsida, pktr.se lanserats. Webben 

drivs av kommittén och är ett komplement till den 

information som finns under gymnastik.se.

PARKOUR, FREERUNNING OCH TRICKING

LÄR DIG MER 
OM PARKOUR

https://youtu.be/LNcyFhD-Fqs
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Trupp- 
gymnastik

Intresset för truppgymnastiken är fortfarande 

ökande. Truppgymnastiken har idag cirka 32 500 

licensierade tävlingsgymnaster i Sverige vilket är 

en ökning med 2,5 procent bara senaste året. 

Det nya tävlingssystemet som togs fram 2018 har 

implementerats med stor framgång. Systemet 

bygger på ett nivåsystem som bygger på progres-

sion och att tävling på nationell nivå sker från 13 

års ålder. Regeländringar har skett så att fler gym-

naster har möjlighet att vara med och tävla för att 

minska risken för toppning och selektering.

OMFATTANDE TÄVLINGS-
VERKSAMHET SOM UTVECKLAS
Under 2018 har 562 trupper deltagit på rikstäv-

lingar och under 2019 har 510 lag tävlat på riks-

nivå under 43 respektive 45 tävlingshelger. Utöver 

detta har storregionstävlingar kommit igång med 

mycket lyckat resultat. 

I samband med Gymnastikforum hösten 2019 

genomfördes en träff med nationella truppkom-

mittén och de regionala truppkommittérna, vilket 

redan lett till ett ökat samarbete och en samsyn 

kring tävlingsbestämmelser på lägre nivåer, ett 

arbete som kommer ta fart 2020.

Under 2019 har det nationella bedömningsreg-

lementet reviderats och en version 2.0 träder i 

kraft 1 januari 2020. Uppdateringen är ett sätt 

att närma sig den internationella bedömningen 

Code of points men samtidigt behålla det unika 

i det nationella bedömningsreglementet där 

fler gymnaster får möjlighet att tävla och delta i 

lagen. Revideringen har gjorts efter utvärderingar 

med både tränare och domare. 

I de nordiska mästerskapen är det föreningslag 

som representerar Sverige och under perioden 

har JNM i Joensuu och NM i Drammen genom-

förts med fina resultat av de svenska lagen. 

Truppgymnastik får mer plats i media. Alla stora 

mästerskap för seniorer under 2018–2019 har 

visats av något externt mediabolag i Sverige.  

SM i truppgymnastik var en del av SM-veckan och 

direktsändes i SVT. Truppgymnastiken har också 

fått en ökad närvaro i den lokala pressen, där 

både tävlingar och landslagsgymnaster har fått 

uppmärksamhet. 

DOMARE I FOKUS
Under 2019 har ett projekt drivits för att stärka 

domarkåren inom truppgymnastiken. Både för 

att det ska bli fler domare men även för att de 

 domare som finns ska kunna utvecklas och bli 

bättre i sina roller. En domarhandbok är framta-

gen och så även en film om domarrollen. Hand-

boken ska fungera som ett stöd för både domare 

och förbund kring uppdraget att vara domare 

och filmen ska ses som inspiration. Under åren 

har flera domarträffar och domarutbildningar ge-

nomförts. För att få fler att utbilda sig till domare 

har en ny utbildning ”Introduktion till Steg 4” 

 tagits fram. Efter genomförd utbildning genom-

går deltagaren ett mentorsprogram med provbe-

dömningar på rikstävlingar för att sedan gå Steg 

4-domarutbildningen. Målet är att domarkåren 

ska växa och blir starkare. Då det ändå råder en 

domarbrist inom truppgymnastiken har ett flertal 

internationella domare bjudits in att döma flera 

tävlingar på SM-stegen, något som har mottagits 

mycket positivt och kommer förhoppningsvis 

bidra till att sprida truppgymnastiken i fler länder. 

I det framåtriktade arbetet kommer förankringen 

med Svensk Gymnastiks utvecklingsmodell att 

fortsätta, med målet att fler gymnaster ska fort-

sätta längre. 

SVERIGE – BÄST I EUROPA
Åren 2018-2019 har Sverige verkligen visat 

framfötterna på internationella mästerskap inom 

truppgymnastik. 

Intresset för truppgymnastiken och för landslags-

verksamheten märks tydligt då cirka 200 gym-

naster sökte till landslaget 2018. I första skedet 

togs en bruttotrupp ut med cirka 120 gymnaster 

som deltog på förbundets landslagssamling på 

Bosön jan 2018. Efter SM plockades det slutliga 

TRUPPGYMNASTIK
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landslagen ut vilka under sommar/höst hade 

fyra gemensamma samlingar som förberedelse 

inför för mästerskapet. Varje landslag har haft tre 

tränare vilka jobbat intensivt under fyra månader 

för att trimma lagen till fina prestationer. 

JEM/EM 2018 blev något utöver det vanliga vad 

det gäller prestationer och resultat för trupp-

landslagen. Detta hade inte varit möjligt utan alla 

föreningar och deras tränare som på hemma-

plan coachat och hjälpt våra landslagsgymnaster 

framåt i deras utveckling. På JEM/EM 2018 i 

Odivelas, Portugal, fanns Sverige representerade 

med tre seniorlandslag (dam, herr, mix) och för 

första gången även tre juniorlandslag (dam, herr, 

mix). Resan till Portugal resulterade i att Sverige 

blev bästa nation på mästerskapet. Alla sex lands-

lag tog medalj, alla lag i topp-två. 

Landslagsarbetet under 2019 har mest inneburit 

förberedelsearbete inför JEM/EM 2020. Tränar-

teamen har satts ihop för det kommande mäs-

terskapsåret och schemat för blivande landslag 

har lagts upp. Ansökningar till bruttotruppen har 

skett i slutet på året. Intresset för landslaget är 

fortfarande stort och ansökningarna många. 

En workshop med föreningar kring landslagsar-

betet har genomförts under hösten 2019. Detta 

för att ge dem en inblick i kommande landslags-

arbete. 

LÄR DIG MER OM 
TRUPPGYMNATIK

https://youtu.be/PmpiY2dPIc8
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Kvinnlig  
artistisk 

gymnastik
 

Kvinnlig artistisk gymnastik har visat en fin ut-

veckling under 2018 och 2019. Verksamheten be-

drivs i 60 föreningar och antalet aktiva som tävlar 

uppgår till drygt 2500, en ökning med cirka 500 

gymnaster sedan föregående period. Glädjande 

är också att kvinnlig artistisk gymnastik nu bedrivs 

i alla av Gymnastikförbundets åtta regioner.

Under perioden har ett antal rikstävlingar på 

olika nivåer genomförts. De senaste åren har 

SM i kvinnlig artistisk gymnastik varit en del av 

SM-veckan, så även i Helsingborg 2018 och i 

Malmö 2019. Antalet starter på såväl JSM som 

SM har ökat. I Helsingborg deltog 23 juniorer och 

24 seniorer och motsvarande siffror för 2019 var 

27 juniorer och 27 seniorer. Det är en markant 

ökning sedan 2016. Utöver det positiva faktum 

med fler deltagare har det varit fina tävlingar som 

också har tv-sänts i SVT. Överlag har den artistiska 

gymnastiken fått en ökad uppmärksamhet i tv un-

der perioden, med sändningar från SM 2018 och 

2019, EM i Glasgow 2018 och VM i Stuttgart 2019. 

Utöver tävlingsverksamheten arbetar den natio-

nella kommittén med olika typer av aktiviteter 

med syfte att öka gemenskapen bland gymnaster 

och tränare samt verka för ökat föreningsutbyte. 

Samlingar för såväl Aspiranterna och Utveck-

lingsgruppen har kommit igång igen vilket är 

efterlängtat för gymnaster och föreningar.

Under 2018 och 2019 har två träffar med de 

nationella och regionala kommittéerna genom-

förts. Denna verksamhet planeras att utvidgas 

ytterligare under kommande verksamhetsår. 

Inför kommande verksamhetsår kommer fokus 

bland annat riktas mot utveckling av breddverk-

samheten och att skapa fler forum och mötes-

platser för föreningar, tränare och gymnaster. 

Trots att det är i slutet av en olympisk cykel 

där det efter OS i Tokyo 2020 kommer ett nytt 

regle mente som ska sjösättas så är trycket på fler 

domarutbildningar stort. En så kallad symbolkurs 

har tagits fram, vilken ligger öppen på webben, 

samt att ett extra antal domarkurser på steg 3 och 

högre har genomförts. Det har medfört att det nu 

finns många högt utbildade domare i Sverige.

FANTASTISKA FRAMGÅNGAR  
FÖR LANDSLAGET
Resultatmässigt har det varit fantastiska fram-

gångar under perioden. Jonna Adlertegs 

EM-silver och VM-finalplats i barr 2018 sticker ut. 

I finalen på VM slutade Jonna på en åttondeplats. 

Det är den bästa svenska prestationen på över 

60 år. Även Jessica Castles 14:e plats i mång-

kampsfinal EM 2018 samt brons i fristående på 

European Games 2019, Tonya Paulssons sjunde 

plats i barr och mångkamp som junior på Youth 

Olympic Games 2018 är resultat och prestationer 

att lyfta fram och vara stolta över. 

Landslagsaktiviteterna under perioden har fram-

förallt bestått av checkpoints och mästerskaps-

medverkan för både junior och senior. Det har 

även inkluderat tillfällen att uppnå internationell 

tävlingserfarenhet genom medverkan på Flanders 

International, Top Gym och Elite Gym Massilia. 

Seniorlandslaget har dessutom fått en ökat inter-

nationell profil i och med att tre av gymnasterna 

bor och tränar i England, Kanada och USA. 

Perioden har i övrigt kännetecknats av ett kom-

plext kvalifikationssystem inför OS i Tokyo 2020 

vilket påverkat världscupsmedverkan. Jonna 

Adlerteg lyckades uppnå en OS-kvalplats genom 

mångkampsmedverkan på VM 2019. Eventuell 

uttagning sker tidigast av Sveriges Olympiska 

Kommitté i maj 2020.

På ledningssidan har det varit en utmanande 

period. Flera landslagsledare har under perioden 

utifrån egna önskemål avsagt sig uppdrag bland 

annat som följd av markant ökade förväntningar 

samt avsaknad av samsyn på föreningsnivå. Som 

en konsekvens av detta togs beslutet att inte 

tillsätta en ny förbundskapten under 2019. Istället 

har ledningsuppdraget hanterats av landslagschef 

med stöd av landslagstränare. Det är ambitionen 

att tillsätta en landslagsledning med ett flerårigt 

perspektiv och ett tydligt och avgränsat uppdrag 

från 2020 och framåt.

KVINNLIG ARTISTISK GYMNASTIK

LÄR DIG MER OM 
KVINNLIG ARTISTISK 

GYMNASTIK

https://youtu.be/TlVQKSw9NTY
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Manlig  
artistisk 

gymnastik

MANLIG ARTISTISK GYMNASTIK

Cirka 30 föreningar bedriver manlig artistisk 

gymnastik i Sverige och totalt är det ungefär 500 

gymnaster som har en tävlings licens. Senaste året 

syns en ökning i antalet aktiva med 16 procent.

I samarbete med lokala arrangörer har kommit-

tén genomfört mästerskapshelger två gånger per 

år med ett stort utbud av tävlingar för olika åldrar. 

En ökning i antalet tävlande i de yngre klasserna 

och nya tävlingsformer har gjort tävlingsdagarna 

mycket kompakta och kommittén har lagt ner ett 

omfattande arbete för att få det hela att gå ihop 

logistiskt och många olika lösningar har prövats.

En av de nya tävlingsformerna är lag-SM, som 

genomfördes första gången 2018. Hammarby-

gymnasterna blev de första lag som vann titeln 

i denna nya tävlingsform. Andra relativt nya 

tävlingsformer som fortsatt under verksamhets-

perioden är öppet program och masters. Öppet 

program syftar till att ungdomsgymnaster skall 

kunna tävla på valfritt program med en måttlig 

träningsmängd. Masters är till för att gymnaster 

som kommit upp en bit i ålder ska kunna fortsätta 

att tävla.

Under de senaste två åren har manlig artistisk 

gymnastik för första gången deltagit i SM-veckan. 

Båda tillfällena blev en stor succé med direkt-

sändning på SVT. 2018 visades en mycket jämn 

och dramatisk mångkamp, som slutade med att 

David Rumbutis segrade och under 2019 visades 

mycket spännande grenfinaler. Den tävlingens 

höjdpunkt var nog Karl Idesjös seger i den avslu-

tande räckfinalen, med en serie i världsklass.

Genom det nordiska samarbetet åtar sig Sverige 

även att arrangera nordiska tävlingar. 2019 

arrangerades JNM och inofficiella UNM, samt en 

landskamp för juniorer mellan Sverige, Nederlän-

derna och Belgien.

Det finns stort behov av fler arrangörer av 

tävlingar. Dessvärre är det i nuläget endast tre 

orter som har tillgång till redskap av tillräckligt 

god standard; Stockholm (Åkeshov), Halmstad 

och Lingvallen. Detta medför att belastningen 

på arrangörsföreningarna blir mycket stor. Ett av 

kommitténs viktigaste fokusområden är därför att 

försöka utöka antalet möjliga arrangörer.

ARBETE FÖR ATT UTÖKA 
 DOMARKÅREN
Kommittén har lagt ner mycket arbete på att kon-

tinuerligt försöka få fram nya förbundsdomar-

kandidater. Det har resulterat i att en förbunds-

domarkurs med ett 20-tal deltagare kommer 

att genomföras i Göteborg i början av 2020. 

Ambitionen finns även att fortbilda de befintliga 

domarna. En plan är framtagen för att utforma 

ett web-baserat träningsprogram för domare. 

Förhoppningsvis kan det komma i bruk under 

kommande verksamhetsperiod.

FOKUS PÅ LEDARUTVECKLING
Under de gångna åren har kommittén genomfört 

utvecklingsinsatser för ledare i tre grupperingar:

• Ledare med nybörjare och gymnaster i de 

yngsta åldrarna (få samlingar då det varit svårt 

att hitta ansvariga för gruppen)

• Ledare med gymnaster som satsar mot att 

förbereda sig för möjlig landslagsmedverkan 

(två-tre samlingar per år)

• Ledare som tränar äldre gymnaster (en sam-

ling har genomförts)

Insatserna har genomförts som nivåanpassade 

utbildningsläger där tränare med sina gymnaster 

har fått tips och inspiration anpassat efter nivå. 

Ytterligare ett viktigt arrangemang är den så kall-

lade testhelgen där gymnaster upp till juniornivå 

genomför tester inom områdena styrka, flexibili-

tet och övningsförråd.
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FORTSATT FRAMGÅNGSRIKT 
LANDSLAGSBYGGE
Landslaget har under verksamhetsperioden arbe-

tat utifrån en uppsatt målbild att:

• Fortsätta stärka lagbygget inom landslaget

• Förbättra svårighet och öka stabiliteten i hela 

landslaget

• Förbättra styrkan på individnivå 

• Minimera skaderisker och vara noggran-

na med återhämtning för att ha friska och 

välmående gymnaster i landslaget. Till hjälp 

har fysios funnits med under träningar och 

tävlingar

• Arbetat med att ”tro på att vi kan komma till 

världstoppen” samt våga tro på de mål-

sättningar som satts upp. I denna fråga har 

landslaget tagit hjälp av en prestationspsyko-

log från Sveriges Olympiska Kommitté, SOK, 

ett samarbete som kommer fortsätta under 

nästkommande period. 

För att lyckas med uppsatta målsättningar har 

landslaget med stöd av sponsorn Catea kunnat 

genomföra kontinuerliga läger i utvecklande 

 miljöer och tävlingar med rätt konkurrens. Sam-

arbetet har även inneburit att ett antal gymnaster 

fått stipendier för att kunna satsa på gymnastiken 

på heltid. Att gymnaster kan ta del av stipendier 

har bidragit till att fler kunnat träna på hög nivå 

och därmed fortsätter att utvecklas. 

Under 2018-2019 har landslaget tävlat på EM och 

VM, samt ett antal världscuper. Bland höjdpunk-

terna kan Karl Idesjös finalplatser i barr på World 

Challenge Cup i Osijek både 2018 och 2019 

nämnas, där han 2019 tog en strålande fjärde 

plats. På VM i Stuttgart genomförde David Rum-

butis en mycket bra tävling. Han var 17:e bästa 

gymnast i hopp och lyckades dessutom med 

bedriften att kvala till sig en OS-plats. Om David 

får tävla i OS i Tokyo, avgörs av SOK i maj 2020.

LÄR DIG MER OM 
 MANLIG ARTISTISK 

GYMNASTIK

https://youtu.be/dRZ8FxE89nM
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Trampolin  
och DMT

TRAMPOLIN OCH DMT

Idag bedrivs verksamhet inom trampolin och 

dubbel-mini-trampolin, DMT, i ungefär 30 fören-

ingar med omkring 500 tävlande trampolingym-

naster. Arbete pågår för att få fler aktiva föreni-

ngar och gymnaster för att säkerställa tillväxten.

2018 var ett år med fokus på organisation och 

strukturen kring disciplinen. Öppna forum, 

diskussioner och enkäter med aktiva föreningar 

har genomförts kopplat till det framåtriktade 

arbetet. Insatserna har lett till en nystart för 

trampolinkommittén, både gällande medlemmar 

i nationella kommittén där samtliga är nya, samt 

arbetssätt för att främja trampolinverksamheten 

framåt. 

UTBILDNING, TÄVLING OCH 
REGLEMENTEN I FOKUS 
Utbildningar för domare och ledare har vid ett 

flertal tillfällen blivit inställda på grund av ett lågt 

deltagarantal. Efter en genomlysning i kommittén 

har ett förslag kring utbildningsbehov för 2020 

tagits fram och en förbundsdomarutbildning är 

inplanerad till januari 2020. Detta väntas öka kva-

liteten på nationella tävlingar, då fler föreningar 

kommer få utbildade domare. 

Det har varit svårt att få föreningar att arrangera 

tävlingar då det inte går ihop ekonomiskt, det är 

för få personer som engagerar sig och det saknas 

anläggningar och redskap. Genomförandet av 

trampolintävlingar vilar därmed på ett mindre 

antal personer och föreningar. För att öka antalet 

föreningar som engagerar sig har kontakter tagits 

med flera föreningar och olika typer av tävlings-

strukturer har provats under perioden. Det har 

bland annat gjorts ändringar i befintliga tävlings-

reglementen på nationell nivå och beslut har 

fattats om att under kommande period se över 

det regionala regelverket så det bättre följer det 

nationella reglementet. 

SM i trampolin och DMT har varit en del av 

SM-veckan i Helsingborg 2018 och Malmö 2019 

och har fått fin uppmärksamhet, inte minst tack 

vare fina sändningar i SVT. 

VM-GULD I DMT TILL LINA  
SJÖBERG TVÅ ÅR I RAD
Trampolinlandslaget har under perioden fortsatt 

sitt arbete med att bibehålla fler gymnaster och 

att bredda toppen, med ett fokus mot represen-

tation med hela lag (4 gymnaster per disciplin) 

på mästerskap. De flesta läger har varit skilda 

för juniorer och seniorer men minst två  större 

gemensamma läger för hela truppen har genom-

förts varje år. De gemensamma landslagslägren 

på Bosön januari 2018 och 2019 har varit mycket 

uppskattade av både gymnaster, hemmatränare 

och landslagsledning.

Under 2017 knöts en ny fysio till landslaget och 

under 2018 och 2019 har samarbetet fördjupats 

och lett till betydligt bättre kvalitét och struktur i 

den medicinska supporten men också kring om-

råden som träningsplanering och återhämtning.

2018 var ett tävlingsintensivt år med tre mäster-

skap och stora framgångar. På EM i Azerbajdzjan 

i april ställde Sverige för första gången upp med 

hela lag på både dam- och herrsidan i tram-

polin. Det blev också fina framgångar i DMT på 

seniorsidan genom Jonas Nordfors som tog 

silver och Lina Sjöberg som tog brons. På NM 

på hemmaplan i Göteborg i oktober uppnåddes 

ett av landslagsledningens långsiktiga mål att bli 

bästa nation vid NM. Det blev totalt fem medal-

jer genom Linnéa Larsson som tog guld i junior 

flickor, i senior herrar var det en svensk trippel 

genom Oscar Smith (guld), Måns Åberg (silver) 

och Felix Holgersson (brons) och Lina Sjöberg 

tog silver i senior damer. VM i Ryssland i novem-

ber blev Sveriges bästa VM hittills. Lina Sjöberg 

blev världsmästare i DMT och Felix Holgersson 

och Oscar Smith tog sig till final och slutade på 

en sjätteplats i synkron.

Under 2019 fick DMT världscupsstatus, ett efter-

längtat och välkommet beslut från det internatio-

nella gymnastikförbundet FIG. Vid världscupen 

i Ryssland i september var DMT med för första 

gången och Lina Sjöberg tog det historiska första 

guldet. Även Gustav Tingelöf deltog i DMT och 

slutade på femte plats. Lina följde upp med ett 

silver vid nästa världscup i Spanien i oktober. Året 

avslutades med VM i Tokyo och de svenska tram-

polinherrarna stod för en fin insats och slutade 

på elfte plats i lagtävlingen. I DMT försvarade Lina 

Sjöberg sitt VM-guld och hon har därmed tagit 

medalj i sex raka mästerskap i DMT och befäst sin 

position som en av de största på damsidan i DMT 

genom tiderna.

Veckan efter VM deltog Sverige med en re-

kordstor föreningsdelegation på 20 gymnaster i 

åldrarna 13-21 år på World Age Group Competi-

tion i Tokyo.

LÄR DIG MER OM 
 TRAMPOLIN OCH DMT

https://youtu.be/uOy4XITGBKQ
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Rytmisk 
Gymnastik

Den rytmiska gymnastiken har cirka 360 tävlande 

gymnaster och verksamheten bedrivs i 27 fören-

ingar.

NATIONELLA TÄVLINGAR 
Under flera år har en tävlingskalender som tar sin 

utgångspunkt i utvecklingsmodell och nyckelfak-

torer använts, för att säkerställa återhämtning för 

gymnasterna. 

Under 2018-2019 var deltagandet på de natio-

nella tävlingarna fortsatt stort. Riksserien består 

av fyra deltävlingar för åldern 13 och uppåt 

indelad i junior- och seniorklass som i sin tur 

finns i kategorierna BAS-klass och FIG-klass där 

gymnasterna kan välja den nivå som passar bäst 

för tillfället. 

På dessa tävlingar finns också möjlighet för de 

yngre gymnasterna (alternativt för de som inte 

vill tävla på Riksseriens junior/seniorklasser) att 

träna på att tävla i den så kallade fria klassen. I fria 

klassen tävlar gymnasterna utifrån sin individuella 

förmåga och bedöms endast på utförande och 

artistiskt värde och ingen placering presenteras. 

Svenska Cupen är en bonustävling för de som 

lyckats bäst i FIG-klasserna på Riksserien och 

Ungdomscupen är en chans för tolvåringarna att 

träffas och tävla tillsammans. 

Under 2019 har ett projekt kring tävlingssystem 

på förenings/regionsnivå pågått. Tanken har 

uppkommit i kommittén men drivits helt i Region 

Syds regi och kommer att användas i regionen 

under 2020. För nästkommande år är förhopp-

ningen att det nya förenings/regionstävlings-

systemet ska falla väl ut i regionen och kunna 

spridas till övriga landet. Systemet bygger på att 

en gymnast ska börja på en stabil och korrekt 

grundnivå som värnar både fysisk och psyko-

social utveckling och långsiktig hållbarhet. 

För gymnaster på breddnivå har det i både norra 

och södra Sverige anordnats träningsläger. De 

utsedda ambassadörerna för rytmisk gymnastik 

har varit mest aktiva 2018 och ett omtag planeras 

för nästa år. 

UTBILDNING OCH DOMARE
I augusti 2016 hölls den första utbildningen av 

de omarbetade Stegkurserna, för att säker ställa 

välutbildade och kompetenta ledare. Under 

2018-2019 har en Steg 1- och en Steg 2-utbild-

ning givits, samt flera RG-basickurser. Kurser har 

också givits i DTQ och Trupp. 

Ytterligare förbundsdomare examinerades under 

2019. Att vara utbildad tränare är en förutsättning 

för att få delta med gymnaster på tävlingar på 

riksnivån. Nu har anpassningarna av tävlings-

systemet och utbildningen av ledare nått ut i 

föreningarna och gymnaster anmäls allt oftare till 

rätt tävlingsklass. 

LANDSLAGSVERKSAMHETEN
Landslagen 2018-2019 har bestått av 12-13 

gymnaster, fördelat på juniorer och seniorer från 

sex föreningar. Inför 2019 års landslagsuttagning 

utarbetade landslagsledningen fram nya uttag-

ningskriterier. Dessa var baserade på flera para-

metrar såsom tävlingspoäng, svårighetsinne håll 

samt andra kriterier som rör gymnastens utveck-

lingsmöjligheter. Syftet var att säkerställa och höja 

kvalitén på utförande och innehåll av gymnaster-

nas individuella program. 

Landslaget i rytmisk gymnastik har haft fyra 

 gemensamma träningsläger per år över tre- 

fyra dagar per gång med olika uppsatta fokus 

 beroende på gymnasternas behov. Vid fyra 

tillfällen har externa internationella tränare varit 

inbjudna och deltagit, vilket även bidragit till 

kompetensutveckling för tränare. Sommarlägret 

på Lingvallen 2019 var även ett VM-förberedande 

läger.

En fysio knuten till landslaget har deltagit vid de 

flesta lägertillfällena och mästerskap och haft ge-

nomgång av den fysiska statusen, samt behandlat 

gymnasterna. Vid de inledande januarilägren på 

Bosön genomgick gymnasterna en screening 

och resultaten har sedan följts upp under året. 

RYTMISKGYMNASTIK
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2018 och 2019 har landslagsgymnasterna deltagit 

vid internationella inbjudningstävlingar, interna-

tionella tävlingar med FIG status, Grand Prix och 

World Cup. På NM 2018 deltog Sverige med full 

representation. Vid JEM 2018 deltog Sverige med 

en gymnast, Meja Engdahl-Petersson, som av-

slutade sitt sista år som junior genom att värdigt 

representera Sverige vid sitt andra JEM. 

Sverige deltog med ett lag bestående av Alva 

Svennbeck, Cassandra Pettersson och Meja 

Engdahl-Petersson på VM 2019. Alla tre gymnas-

ter visade tre helt olika stilar av rytmisk gymnastik 

och en fin mognad i sin utveckling. Cassandra 

Pettersson har även deltagit vid Universiaden 

2019.

Genomgående har de svenska gymnasternas 

konkurrenskraft ökat, framför allt i seniorklassen. 

Denna utveckling behöver ta ytterligare ett steg 

framåtriktat. Landslagsledningen har under året 

lagt stort fokus på att säkerställa förutsättningar 

för gymnasternas prestationsutveckling. Detta 

arbete kommer att fortskrida under 2020. 

LÄR DIG MER OM 
 RYTMISK GYMNASTIK

https://youtu.be/ghpo2zsg5n8
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Hopprep

Hopprep ger rörelseglädje och utmaningar i såväl 

barn-, ungdoms- och  tävlingsgrupper, men också 

som gruppträning och motion i olika åldrar. Målet 

är att fler föreningar ska erbjuda verksamheten 

och därmed att fler får möjlig heten att hoppa. 

Antalet föreningar som erbjuder hopprep är 

20 stycken, en relativt konstant nivå de senaste 

åren. Antalet individer med tävlingslicens har 

minskat något, till runt 160 hoppare. Intresset 

för hopprep i skolan är emellertid stort och ny 

hopprepsinspiration finns att hitta i Rörelseban-

ken, ett material framtaget för föreningar och 

skolan. Uppvärmningsprogram för ungdomar 

och en rörelsebank med tips för gruppträning har 

producerats och finns tillgängligt via Gymnastik-

förbundets  hemsida.

TÄVLING
Svenska Cupen och Juniorcupen infördes 2018 

vilket innebar ytterligare ett värdefullt tävlings-

tillfälle för tävlingshopparna på den nationella 

arenan, tillsammans med SM-tävlingarna. I Hel-

singborg 2018 var hopprepet en del av SM- 

veckan och 2019 genomfördes tävlingarna i Höll-

viken. Övriga tävlingar som genomförts under 

perioden är Svenska Cupen och Juniorcupen i 

Borås och Vikingahoppet i Tranås.

Under perioden har arbetsgruppen för hopprep 

aktiverats och har jobbat fram ett nytt tävlings-

system och elektroniska klickare, något som 

givetvis utvecklat de nationella tävlingarna. 

DOMARE OCH INTERNATIONELL 
UTVECKLING AV HOPPREPET
Under året har det skett en sammanslagning 

mellan FISAC, den organisation som under alla 

år arrangerat officiella VM och World Jump Rope 

det starka förbundet från USA. Målet är ett enat 

hopprepsförbund med många medlemsländer. 

Sverige är nu medlem i IJRU, Internationella 

Hoppreps Unionen.

ERSO, det Europeiska förbundet, har under 

perioden arrangerat två inspirationskonferenser i 

Belgien för medlemsländer i Europa. Ledare från 

Kämpinge, Höganäs och Borås deltog och kom 

hem med ny kunskap och många goda idéer för 

utveckling.

Under hösten 2019 genomfördes en förbere-

dande domarkurs på två platser i landet.

Sammanlagt deltog 65 domare, ledare och 

erfarna elithoppare på kurserna i Höllviken och i 

Umeå. Även det har inneburit ett värdefullt steg 

i utvecklingen av hopprepet. Ett steg i framti-

da arbete är att möta de nya tävlingsreglerna 

för IJRU. Redan i januari 2020 genomförs den 

första domarkursen, där såväl nationella som 

internationella domare måste få behörighet inför 

kommande SM och VM i Kanada.

Nästa stora mål är att få fler föreningar att starta 

med hopprep. Ett nytt hopprepsmaterial plane-

ras, läger och Steg 1-kurs erbjuds i slutet av juni i 

Höllviken i direkt anslutning till SM.

INTERNATIONELLA 
 FRAMGÅNGAR
De internationella framgångarna med medaljer 

har fortsatt för svenskt hopprep både under VM 

2018, EM 2019 och ERSOs showtävling: 

• VM 2018 gick i Shanghai och de svenska 

hopparna från Kämpinge GF kom hem med 

fem mästerskapsmedaljer i lagtävlingarna: 

Guld i 4*45 sek snabbhet med dubbelrep, 

silver i dubbelrep freestyle, brons i dubbelrep 

par freestyle, brons i 4*30 sek snabbhet med 

enkelrep och silver i overall-tävlingen.

• På EM 2019 i Österrikiska Graz tog det svenska 

laget ett grenguld i freestyle par med dubbel-

rep och kom på fjärde plats i totaltävlingen. 

Sara Nässel blev med sin tolfte plats i den 

individuella totaltävlingen bästa svenska. På 

herrsidan kom Felix Vigren på en fin elfte plats. 

Mästerskapet avslutades med en bronsplats 

till Isa Vigren i grenen tripplar och Felix Vigren 

kom fyra. 

• Vid ERSO ś showtävling i Bratislava blev det 

både guld och silver för Sveriges par i Chinese 

Wheel mästerskapen.

HOPPREP

LÄR DIG MER 
OM HOPPREP

https://youtu.be/gTvV3Nl1dqQ
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Aerobic  
Gymnastics

AEROBIC GYMNASTICS

Aerobic gymnastics verkar för att öka antalet 

gymnaster inom disciplinen. Under perioden 

har fortsatt arbete skett med att utveckla och 

implementera tävlingsstegen, vilket gett många 

nya tävlande gymnaster på flera nivåer. Fokus har 

också legat på att utveckla förbundsdomare och 

utbilda regionsdomare. För att ge tränarna nya 

kunskap har en workshops genomförts med gott  

resultat. Det har genomförts föreningsmöten 

varje år för att gemensamt hitta former och akti-

viteter för att utveckla verksamheten. 

Aerobic gymnastics har idag cirka 260 licensi-

erade tävlingsgymnaster i Sverige, vilket är en 

ökning sedan 2017 då antalet utövare var cirka 

160. 25 föreningar inom Svensk Gymnastik har 

aerobic gymnastics i sin verksamhet. 

FOKUS PÅ UTVECKLING
För att utveckla gymnaster och tränare behövs 

hjälp och influenser från andra länder. Därför har 

genomförandet av utvecklingsläger för gym-

naster fortsatt. Med gästtränare från bland annat 

Rumänien och Ryssland fick gymnaster och 

tränare en möjlighet att utveckla svårigheterna 

och höja nivån på sina program. Utvecklingsläg-

ren har under perioden även vänt sig till de lägre 

nivåerna. För att tränare ska vidareutvecklas har 

det genomfört workshops med fokus på svårig-

heter vilket har varit uppskattat och kommer att 

genomföras även under nästa period.

För att få fler domare har regionsdomarutbild-

ningen kommit igång och genomförts under tre 

tillfällen under perioden. Då antal tävlingar är få 

har domarträffar genomförts för förbundsdo-

marna med fokus på att bibehålla kompentensen, 

träna att döma samt att diskutera bedömning 

och resultat. Ett grepp som varit populärt och 

målsättningen har varit att hitta ett gemensamt 

fokus och skapa en trygghet för domarna i sin 

bedömning

TÄVLING OCH MEDVERKAN PÅ 
SM-VECKAN 2019
Under 2018–2019 har det arrangerats tävlingar 

under fyra tävlingshelger. 2018 togs ett gemen-

samt beslut att återinföra ytterligare en deltävling 

i Svenska Cupen. Detta har varit ett lyckat beslut 

då möjligheten har blivit att kunna erbjuda fler 

tävlingar för gymnaster på de lägre nivåerna i 

samband med Svenska Cupens genomförande. 

SM 2018 ställdes tyvärr in på grund av för få 

deltagare. Under 2019 genomfördes de sven-

ska mästerskapen i samband med SM-veckan 

i  Malmö och tävlingarna sändes i SVT. Vann 

tävlingen gjorde Wilma Jönsson från Trelleborg 

Gymnastics & Dance Club. 

Flera föreningar har under perioden deltagit på 

internationella tävlingar och träningsläger av olika 

slag. Arbetet framåt fortsätter med att fokusera 

på att öka antal gymnaster, tränare och domare. 

Ett stort fokus är att än fler föreningar ska erbjuda 

aerobic gymnastics. 

LÄR DIG MER  
OM  AEROBIC  
GYMNASTICS

https://youtu.be/-wQP2oeULbY
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ÅRSREDOVISNING 
2018

Styrelsen och generalsekreterare för Svenska Gymnastikförbundet, med säte i Stockholm lämnar härmed följande 

årsredovisning för räkenskapsåret 2018.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Gymnastikförbundet är ett specialidrottsförbund vars 

medlemmar utgörs av idrottsföreningar med gymnastik-

verksamhet. 

• Förbundsmötet är högsta beslutande organ. För-

bundsmötet väljer förbundsstyrelsen, styrelsen är 

ytterst ansvariga för förbundets verksamhet. För 

att utföra det som förbundsmötet beslutar om har 

förbundsstyrelsen en organisation till sitt förfogande 

bestående av ett nationellt kansli samt ett antal olika 

kommittéer, nämnder och råd. Gymnastikförbundet 

organiserar även åtta regionsförbund med egna kans-

lier, de är egna juridiska personer. Gymnastikförbundet 

har två associerade förbund, Svenska Drillförbundet 

och Svenska Cheerleadingförbundet. 

• Syftet för alla delar av organisationen är att ge med-

lemsföreningarna stöd, service och utveckling utifrån 

de riktlinjer som Förbundsmötet beslutar vartannat år 

och som uttrycks i det gemensamma idédokumentet 

Svensk Gymnastik Vill. 

SVENSK GYMNASTIK  
– RÖRELSE HELA LIVET 
Gymnastikförbundet och dess föreningar vill i enlighet 

med idédokumentet Svensk Gymnastik Vill utveckla ett 

brett utbud av gymnastikformer med hög kvalitet anpas-

sade till människors olika behov. Målet är att så många 

som möjligt, så länge som möjligt, får tillfälle att delta i 

ett aktivt gymnastikutövande i en attraktiv föreningsmiljö, 

samt att ge förutsättningar för de som vill uppnå sin fulla 

potential, oavsett nivå. 

MEDLEMMAR 
Tillsammans samlar förbundet 1036 föreningar och 

263 391 medlemmar. Siffrorna baseras på årsrapporterna 

för verksamhetsåret 2017. Cirka 27 procent av med-

lemmarna har en tävlings- eller träningsförsäkring som 

innebär att de har någon form av individuell tävlingsmål-

sättning.

LILLSVED
Sedan 1937 är Svenska Gymnastikförbundet huvudman 

för Lillsved (Svenska Gymnastikförbundets Gymnastik-

folkhögskola u.p.a). Gymnastikförbundet har ett ägar-

direktiv för att tydliggöra samarbetet. Under verksam-

hetsåret så har en förstudie presenterats och bearbetats, 

och som därefter lägger grunden för förbundsstyrelsens 

proposition inför förbundsmötet 2020. Förslaget avser att 

ta fram en ny strategisk plan för Lillsved. Under verksam-

hetsåret har fördjupade analyser, inte minst i samverkan 

med Lillsved genomförts som bidar till grunden kring 

f örbundsmötes uppdraget. 

FRÄMJANDE AV FÖRENINGENS 
 ÄNDAMÅL
• En av huvuduppgifterna är att stödja den löpande 

verksamheten för Gymnastikförbundets medlemmar. 

Det nationella kansliet ansvarar för löpande stöd och 

service främst inom områden som utbildning, tävling, 

träning, barn/ungdom, föreningsjuridik samt försäk-

ringar. 

• Arbetet har fortsatt med att säkerställa att gymna-

stikens goda ledarskap och gymnastikens rörelse-

mönster framåt ska genomsyra alla utbildningar.

• Fokuserat arbete med att förbättra förutsättningarna 

för anläggningstillgång i hela landet. 

• Det medicinska stödet utvecklas, både vad avser det 

förebyggande arbetet (skaderegistrering och hälso-

undersökning) men också kring det reaktiva, bland 

annat genom utvecklade samarbeten med sjukgym-

naster/fysios samt avtal med externa partner (Capio 

samt Aleris).  

• Idrottslyftets olika sökområden och insatsområden är 

en viktig del för att stödja föreningarna i de utveck-

lingsorienterade insatserna.

• Arbetet med att visa upp hela bredden av Svensk 

Gymnastik har fortsatt, primärt genom artiklar och 

inslag på webben, www.gymnastik.se, samt ett ut-

vecklat arbete inom sociala medier. 

• Målet och arbetet med att öka antalet externa spon-

sorer och partners har fortsatt och under året har 

samarbetet med Pensum/Svedea utökats och samar-

betet med Svenska Spel och Framåt för fler i rörelse 

med koppling till anläggningsfrågan har tillkommit.
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• Verksamhetsområdet landslag har renodlats och 

omfattar ansvaret för landslag i fem tävlingsdiscipliner 

men också ett generellt ansvar för prestationsut-

veckling inom Svensk Gymnastik med koppling till 

samtliga åtta discipliner. Välkommen till landslaget 

har utvecklats under året med överenskommelser om 

medverkan i landslag på individnivå. 

• Idrottsframgångarna är många men bland annat kan 

nämnas att Jonna Adlerteg kvalificerade till en histo-

risk VM-final i barr, men tar även ett EM silver i samma 

gren. Lina Sjöberg tar ett VM guld i DMT/trampolin, 

Jonas Nordfors tar ett EM silver i DMT/trampolin. Vid 

EM i truppgymnastik tar Sverige sex medaljer, varav 

tre guld. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 
 RÄKENSKAPSÅRET
I april genomfördes Gymnastikförbundets årsmöte, vilket 

hålls vartannat år. Där fattades beslut kring medlems-

avgift, verksamhetsinriktning 2019-2020, ekonomisk 

riktning, uppdrag om strategisk plan avseende Lillsved 

Folkhögskola, utredning av möjlighet till tränarlicenser, 

arbetet kring framtagande av strategin avstamp 2020 mot 

2028, samt en mindre revidering av utvecklingsmodellen. 

Anna Iwarsson fick nytt förtroende som förbundsordfö-

rande för 2019-2020. Till förbundsstyrelsen 2018-2022 

omvaldes Suzanne Lundvall, Anders Caspár samt Edit 

Eriksson. Henrik Lehman, valdes in som ny ledamot.

Gymnastikförbundet, försäkringsmäklaren Pensum och 

försäkringsföretaget Svedea fortsätter sitt samarbete och 

i april tecknades ett nytt avtal gällande ett gruppavtal för 

Gymnastikförbundets föreningar, ett utökat finansiellt 

stöd till Gymnastikförbundet och till det medicinska och 

skadeförebyggande området.

Johan Fyrberg, Gymnastikförbundets generalsekreterare 

meddelade i oktober att han valt att gå vidare till en tjänst 

på Riksidrottsförbundet/SISU Idrottsutbildarna. Johan är 

verksam hela verksamhetsåret fram t.o.m februari 2019. 

Fram tills en efterträdare är anställd, utses Pia Josephson, 

chef för avdelningen Omvärld & Utveckling, som tillför-

ordnad generalsekreterare. 

I december 2018 avslutades ett mångårigt samarbete 

med Stadium. I samband med det löste Gymnastik-

förbundet enligt avtal ut ett stort kvarvarande lager av 

kläder. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER 
 RÄKENSKAPSÅRET UTGÅNG
Under årets början har ett nytt trepartssamarbete 

tecknats mellan Gymnastikförbundet, Craft och NeH. 

Avtalet omfattar sponsring av tränings- och fritidskläder 

till Gymnastikförbundets landslagsverksamhet. Dessutom 

blir Craft och NeH partners kopplat till profilprodukter, 

webbshop och förbundets övriga klädeskollektioner. 

RESULTAT OCH STÄLLNING
I årets resultat på ett underskott på 3 233 tkr ligger 

kostnader om drygt 2281 tkr för vilka ändamålsbestämda 

medel har nyttjats. Av redovisade intäkter under året har 

cirka 656 tkr reserverats för framtida verksamhet. Syftet 

med att tillämpa ändamålsbestämning i den ekonomiska 

styrningen är en mer långsiktigt och hållbar verksam-

hetsplanering, där enskilda verksamheter inte skall be-

höva stå tillbaka eller nedprioriteras kostnadsintensiva år. 

Resultatet efter förändring av ändamålsbestämda medel 

utgörs av ett underskott på 1 434 tkr. 

Vid årets slut uppgår det egna kapitalet till cirka 

13 694 tkr. Det egna kapitalet täcker kostnader för per-

sonalen i sex månader, semester- och pensionsskulder 

samt viss administration enligt RF:s rekommendation om 

riktlinje för det egna kapitalet.

FLERÅRSÖVERSIKT

2018 2017 2016 2015 2014

Antal föreningar (rapporterade året innan) 1036 1073 1069 1064 1080

Antal medlemmar (rapporterade året innan) 263 391 258 720 244 750 229 251 226 146

Ordinarie SF-stöd, tkr 10 327 10 000 9 602 8 503 8 538

Övriga bidrag, tkr 11 678 10 732 11 263 6 362 6 664

Totala intäkter, tkr 44 426 43 236 42 166 37 871 36 006

Självfinansieringsgrad* 51% 52% 51% 61% 58%

Årets resultat efter förändring av ändamåls-

bestämda medel, tkr -1434 507 1080 712 -2507

Eget kapital, tkr 13 694 16 927 15 234 10 684 9 972

Medeltal anställda 31 27 23 20 21

*Självfinansieringsgrad = andel intäkter i procent av totala intäkter som inte är bidrag

Beträffande resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar samt tilläggsupp-

lysningar. Alla belopp uttrycks i tkr där ej annat anges.

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

Tkr Ändamålsbestämt Balanserat kapital Totalt eget kapital

Ingående balans  4 656 12 271 16 927

Utnyttjande ändamålsbestämda medel -2 281 2 281 0

Reservering av ändamålsbestämda medel  656 -656 0

Återföring ändamålsbestämda medel -175  175 0

Årets resultat -3 233 -3 233

Utgående balans 2 856 10 838 13 694
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RESULTATRÄKNING

NOT 2018 2017

1

VERKSAMHETENS INTÄKTER

Medlemsavgifter 7 874 015 7 473 859

Bidrag 2 22 004 582 20 732 295

Nettoomsättning 3 492 460 3 985 743

Övriga verksamhets-
intäkter 3 11 054 821 11 043 615

Summa verksam
hetens intäkter 44 425 878 43 235 512

VERKSAMHETENS KOSTNADER
Kostnader för varor och 
material och vissa köpta 
tjänster -1 230 145 -1 004 008

Övriga externa kostnader -21 907 790 -17 665 526

Personalkostnader 4 -19 723 066 -18 879 289

Avskrivningar 0 -11 160

Övriga verksamhets-
kostnader -5 569 235 -5 032 447

Summa verksam
hetens kostnader 48 430 236 42 592 430

Verksamhetsresultat 4 004 358 643 082

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER

Resultat från dotterbolag 0 -12 756

Resultat från värde-
papper som är anlägg-
ningstillgångar 5 775 421 1 063 944

Övriga ränteintäkter och 
liknande poster 81 1 142

Summa finansiella 
intäkter 775 502 1 052 330

Räntekostnader och 
liknande resultatposter -4 516 -2 156

Summa resultat efter 
finansiella poster 3 233 372 1 693 256

Årets resultat 3 233 372 1 693 256

FÖRDELNING AV ÅRETS RESULTAT
Årets resultat enligt 
resultaträkningen -3 233 372 1 693 256

Utnyttjande av ända-
målsbestämda medel 2 280 609 1 769 212

Återföring av ändamåls-
bestämda medel 175 000 0

Reservering av ända-
målsbestämda medel -656 324 -2 955 000

Årets resultat efter 
fördelning 1 434 087 507 468

BALANSRÄKNING

NOT 2018.12.31 2017.12.31

1

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggnings-
tillgångar

Långfristiga värde-
pappersinnehav 6 14 996 387 12 352 903

Summa anläggnings
tillgångar 14 996 387 12 352 903

Omsättningstillgångar

Varulager

Handelsvaror 2 034 106 2 364 895

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 2 752 104 1 527 376

Aktuella skattefordringar 29 953 71 220

Övriga fordringar 355 848 111 311

Förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkter 413 677 233 745

3 551 582 1 943 652

Kassa och bank 3 737 158 8 380 697

Summa omsättnings
tillgångar 9 322 846 12 689 244

SUMMA TILLGÅNGAR 24 319 233 25 042 147

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 7

Ändamålsbestämda 
medel 2 856 503 4 655 788

Balanserat kapital 14 070 902 10 578 360

Årets resultat -3 233 373 1 693 256

Summa eget kapital 13 694 032 16 927 404

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 932 878 1 854 385

Skuld erhållna ej nyttjade 
bidrag 947 755 385 000

Övriga skulder 864 530 812 500

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 8 6 880 038 5 062 858

Summa kortfristiga 
skulder 10 625 201 8 114 743

SUMMA EGET KAPITAL 
OCH SKULDER 24 319 233 25 042 147
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Noter till Resultat och Balansräkning

NOT 1  REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGS-
PRINCIPER 

Årsredovisningen har upprättats med tillämpning av 
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredo-
visning (K3). Principerna är oförändradejämfört med 
föregående år. 

Verksamhetens intäkter

Statsanslag intäktsredovisas i den period anslagen avser, 
hit hör det ordinarie SF-stödet , landslagsstöd,  idrottslyft 
och stimulansbidrag. Villkorade bidrag redovisas som 
skuld och intäktsredovisas i samma period som villkoren 
uppfylls, hit hör t ex SOK-bidrag och bidrag från Svenska 
Spel. 

Uppdragsersättningar och tjänster intäktsredovisas efter 
utförande. 

Sponsorintäkter (samarbetsavtal) intäktsredovisas i takt 
med fakturering enligt avtal.

Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i 
Svenska Gymnastikförbundet.

I resultatet ligger fakturerad intäkt baserad på antal med-
lemmar som föreningarna rapporterar årligen.

Nettoomsättning består av försäljningsintäkter av förbun-
dets utbildningsmaterial och produkter i webbshopen.

Finansiella instrument

Långfristiga innehav klassificeras som finansiell anlägg-
ningstillgång och värderas till anskaffningsvärde.

Om det verkliga värdet minskat och denna värdenedgång 
kan antas vara varaktig görs nedskrivning till det verkliga 
värdet. 

Anläggningstillgångar 

Kostnad för korttidsinventarier tas direkt, datorer räknas 
hit. 

Leasing 

Samtliga leasingavtal redovisas som operationella, dvs 
leasingavgiften (inklusive första förhöjd hyra) redovisas 
linjärt över leasingperioden

Fordringar

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell 
prövning beräknas bli betalt.

Eget kapital

Eget kapital ugörs av Balanserat kapital, Årets resultat och 
Ändamålsbestämda medel.

I ändamålsbestämda medel ingår avsättningar för åtag-
anden som infrias i framtiden. När förbundet belastas 
med kostnader för ändamålet redovisas dessa i resulta-
träkningen. Upplösning sker därefter med för ändamålet 
avsatta medel under eget kapital med motsvarande 
belopp. 

Utländska valutor

Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till 
balansdagens kurs.

Varulager 

Varulager värderas, med tillämpning av först-in-först-
ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärde och det 
verkliga värdet på balansdagen. 

NOT 2  BIDRAG

2018 2017

Ordinarie statsanslag (SF-stöd) 10 327 000 10 000 000

Idrottslyftet utvecklingsstöd 6 993 000 7 307 400

RF Riktat stöd 70 000 140 500

RF Stimulansbidrag 1 270 000 1 060 000

RF Landslagsstöd 2 200 000 1 650 000

RF Svenska Spel 677 245 -

SOK stöd 275 000 392 506

Arbetsmarknadsstöd 192 337 181 889

Summa 22 004 582 20 732 295

NOT 3  ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER

Försäkringar 4 059 614 3 771 069

Samarbetspartners 2 417 892 2 200 079

Övriga verksamhetsintäkter 4 577 315 5 072 467

Summa 11 054 821 11 043 615

NOT 4  MEDELTAL ANSTÄLLDA, LÖNER, 
 ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA 
KOSTNADER

Medeltalet anställda, med fördelning på kvinnor och 
män har uppgått till

Kvinnor 22 18

Män 9 9

Totalt 31 27

Löner och andra ersättningar

Styrelse och generalsekreterare 1 057 039 946 536

Anställda, exklusive general-
sekreterare 10 671 475 10 197 257

Uppdragstagare 1 924 251 1 608 734

Totala löner och ersättningar 13 652 765 12 752 527

Sociala avgifter enligt lag 
och avtal 5 438 813 5 056 012

varav pensionskostnader 1 055 933 967 817

Enligt beslut på förbundsmöte 2018 arvoderas förbundssty
relsen: Ordförande 50% av ett prisbasbelopp/år samt övriga 
ledamöter 25% av ett prisbasbelopp/år.

NOT 5  RESULTAT FRÅN VÄRDEPAPPER SOM 
ÄR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Utdelningar 163 535 184 601

Realisationsresultat 611 886 879 343

Summa 775 421 1 063 944

NOT 6  LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERS-
INNEHAV

2018 2017

Ingående anskaffningsvärde 12 352 903 9 179 662

Förvärv 19 651 131 23 398 759

Försäljningar -17 007 647 -20 225 518

Utgående ackumulerat 
anskaffningsvärde 14 996 387 12 352 903

Marknadsvärde 14 758 719 12 937 331

NOT 7  FÖRÄNDRING AV ÄNDAMÅLSBESTÄMDA MEDEL
Ingående 

balans
Tillförda 

medel
Utnyttjade 

medel
Återföring till 
eget kapital

Utgående 
balans

Unga vuxna 423 925 -423 925 0

Utveckling medicinskt stöd 40 208 -40 208 0

Utbildningssystemet 1 160 000 -110 000 1 050 000

Prestationsutveckling 715 000 238 235 -624 381 328 854

Jämställdhetsintegrering 100 000 -100 000 0

Organisationsöversyn 141 655 -89 000 52 655

Internationella evenemang 700 000 -93 095 606 905

Trupplandslaget 900 000 -800 000 100 000

Utredning Lillsved 300 000 300 000

Tävlingskommittéhelg 175 000 -175 000 0

Internationell strategi 35 000 35 000

Träning 153 089 153 089

Rekommendationer elit satsande förening 155 000 155 000

Landslag utvecklad ledning 75 000 75 000

Summa 4 655 788 656 324 2 280 609 175 000 2 856 503

NOT 8  UPPLUPNA KOSTNADER OCH 
 FÖRUTBETALDA INTÄKTER

2018 2017

Upplupna semesterlöner 1 511 541 1 601 185

Upplupna sociala avgifter för 
semesterlöner 474 926 504 160

Upplupna löner inklusive sociala 
avgifter – 153 031

Förutbetald intäkt Gymnaestra-
dan 2019 2 055 452 –

Övriga förutbetalda intäkter 2 315 053 2 221 113

Övriga upplupna kostnader 523 066 583 370

Summa 6 880 038 5 062 858

Stockholm den 26 mars 2019 Min revisionsberättelse har lämnats den 16 april 2019

Anna Iwarsson
Ordförande

Suzanne Lundvall
Vice ordförande

David Ahlin Ulrika Granholm Dahl 
Auktoriserad revisor

Anders Caspár Edit Eriksson Henrik Lehman

Lars Mörk Ingela Nilsson Eva Sundmalm

Pia Josephson
Tf. Generalsekreterare
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RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN 

UTTALANDEN
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Svenska 

Gymnastikförbundet för år 2018.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats 

i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 

väsentliga avseenden rättvisande bild av förbundets 

 finansiella ställning per den 31 december 2018 och av 

dess finansiella resultat för året enligt årsredovisnings-

lagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredo-

visningens övriga delar.

GRUND FÖR UTTALANDEN
Jag har utfört revisionen enligt International Standards 

on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt 

ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnit-

tet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till 

förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 

fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräck-

liga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

STYRELSENS OCH GENERALSEKRETERA-
RENS ANSVAR
Det är styrelsen och generalsekreteraren som har an-

svaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger 

en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen 

och generalsekreteraren ansvarar även för den interna 

kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta 

en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga 

felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 

på misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen 

och generalsekreteraren för bedömningen av förbun-

dets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, 

när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 

förmågan att fortsätta verksamheten och att använda 

antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift 

tillämpas dock inte om styrelsen och generalsekreteraren 

avser att likvidera förbundet, upphöra med verksamheten 

eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något 

av detta. 

REVISORNS ANSVAR
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 

huru vida årsredovisningen som helhet inte innehåller 

några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 

oegentligheter eller på misstag, och att lämna en revi-

sionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig 

säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti 

för att en revision som utförs enligt ISA och god revi-

sionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 

felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå 

på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 

väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan 

förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare 

fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professio-

nellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ-

ning under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga 

felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror 

på oegentligheter eller på misstag, utformar och 

utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa 

risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 

och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina 

uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig 

felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en 

väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom 

oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, för-

falskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information 

eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar jag mig en förståelse av den del av förbundets 

interna kontroll som har betydelse för min revision för 

att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med 

hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala 

mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper 

som används och rimligheten i styrelsens och gene-

ralsekreterarens uppskattningar i redovisningen och 

tillhörande upplysningar.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 

och generalsekreteraren använder antagandet om 

fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag 

drar också en slutsats, med grund i de inhämtade re-

visionsbevisen, om huruvida det finns någon  väsentlig 

REVISIONSBERÄTTELSE
Till förbundsmötet i Svenska Gymnastikförbundet, org.nr 8020013010

osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 

förhållanden som kan leda till betydande tvivel om 

förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Om 

jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäker-

hetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa upp-

märksamheten på upplysningarna i årsredovisningen 

om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 

upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet 

om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de 

revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 

revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 

eller förhållanden göra att förbundet inte längre kan 

fortsätta verksamheten.

• utvärderar jag den övergripande presentationen, 

strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland 

upplysningarna, och om årsredovisningen återger de 

underliggande transaktionerna och händelserna på ett 

sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens 

planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för 

den. Jag måste också informera om betydelsefulla iaktta-

gelser under revisionen, däribland eventuella betydande 

brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT 
LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR 

UTTALANDE
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även 

utfört en revision av styrelsens förvaltning för år 2018.

Jag tillstyrker att förbundsstämman beviljar styrelsens 

ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

GRUND FÖR UTTALANDE
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 

Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 

Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till 

förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 

fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräck-

liga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

 

STYRELSENS ANSVAR
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

REVISORNS ANSVAR
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 

därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 

revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kun-

na bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt 

avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till 

någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyl-

dighet mot förbundet.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 

garanti för att en revision som utförs enligt god revisions-

sed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller 

försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet 

mot förbundet.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i 

Sverige använder jag professionellt omdöme och har en 

professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 

Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på 

revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande gransk-

ningsåtgärder som utförs baseras på min professionella 

bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. 

Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana 

åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 

verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha 

särskild betydelse för förbundets situation. Jag går ige-

nom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 

åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt 

uttalande om ansvarsfrihet.

Stockholm den 16 april 2019

Ulrika Granholm Dahl

Auktoriserad revisor

REVISIONSBERÄTTELSEN AVSER ÅRSREDOVISNING FÖR 2018 PÅ SIDORNA 56-63
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ÅRSREDOVISNING 
2019

Styrelsen och generalsekreterare för Svenska Gymnastikförbundet, med säte i Stockholm lämnar härmed följande års-

redovisning för räkenskapsåret 2019.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Gymnastikförbundet är ett specialidrottsförbund vars 

medlemmar utgörs av idrottsföreningar med gymnastik-

verksamhet 

• Förbundsmötet är högsta beslutande organ. För-

bundsmötet väljer förbundsstyrelsen, styrelsen är 

ytterst ansvariga för förbundets verksamhet. För 

att utföra det som förbundsmötet beslutar om har 

förbundsstyrelsen en organisation till sitt förfogande 

bestående av ett nationellt kansli samt ett antal olika 

kommittéer, medicinskt expertteam och råd. Gymnas-

tikförbundet organiserar även åtta regionsförbund för-

delade över landet och dessa verkar i enskilda juridiska 

enheter. Gymnastikförbundet har två associerade 

förbund, Svenska Drillförbundet och Svenska Cheer-

leadingförbundet till och med 31 december 2019. 

Förbundsmötet hålls vart annat år och beslutar rikt-

linjer som uttrycks i det gemensamma idédokumentet 

Svensk Gymnastik Vill. Grunden för Gymnastikför-

bundets verksamhet 2019-2020 är att ge stöd och 

service till medlemsföreningarna, både i den dagliga 

verksamheten och i utvecklingsfrågor, samt ansvara 

för landslagsverksamheten. Det sker genom en sam-

verkan mellan föreningarna, det nationella kansliet, 

de regionala kontoren, förtroendeuppdragstagare, 

förtroendevalda och de olika kommittéerna. Inrikt-

ningen för den här perioden är att arbeta uthålligt och 

säkerställa kvalitet för en växande verksamhet.

• Sedan 1937 är Svenska Gymnastikförbundet huvud-

man för Lillsved (Svenska Gymnastikförbundets 

Gymnastikfolkhögskola u.p.a). Gymnastikförbundet 

har ägardirektiv för att tydliggöra samarbetet.

FRÄMJANDE AV FÖRENINGENS 
 ÄNDAMÅL 
Ledning, ekonomi, styrning och stödsystem

• Gymnastikförbundet hanterar medlemskap och 

statistik och säkerställer de nationella mötesplatserna. 

Under året har Gymnastikforum genomförts med 

fokus på gymnastikens goda ledarskap. Vidare finns en 

administration för nationella kansliets anställda samt 

rådgivning till regionala kontoren. Den ekonomiska 

administrationen omfattar budget, prognos, bokslut, 

fakturering, ekonomiska uppföljningar samt löpande 

bokföring tillsammans med löpande internadminis-

tration, förvaltning och bidragsansökningar i enlig-

het med lagar/förordningar samt med hänsyn till 

 ingångna medlemskap. 

• Under 2019 har ytterligare investeringar gjorts för 

att utveckla funktionaliteten i det tävlingsadministra-

tionssystem som Gymnastikförbundet köpte in sig i 

2018, Individuell tävlingsadministration (IndTA). Övriga 

ägarförbund är Cykelförbundet, Konståkningsförbun-

det, Skidskytteförbundet och Skidsportförbundet. Från 

och med 1 januari 2020 görs all tävlingsanmälan till 

samtliga nationella tävlingar i IndTA.

Stöd, utbildning och utveckling

• Arbetet har fortsatt med att säkerställa att gymnas-

tikens goda ledarskap och gymnastikens rörelse-

mönster framåt ska genomsyra alla utbildningar. Två 

nya kurser har lanserats, Intro Svensk Gymnastik och 

Gymnastikens baskurs - träning och tävling. Baskursen 

är den största kursen i Gymnastikförbundets utbild-

ningsverksamhet. 

• Fokuserat arbete med att förbättra förutsättningarna 

för anläggningstillgång i hela landet. 

• Fortsatt arbete med utveckling av det medicinska 

stödet, både avseende det förebyggande arbetet 

(skaderegistrering och hälsoundersökning) men också 

kring det reaktiva, bland annat genom utvecklade 

samarbeten med sjukgymnaster/fysios.  

• Idrottslyftets olika sökområden och insatsområden är 

en viktig del för att stödja föreningarna i de utveck-

lingsorienterade insatserna.

Kommunicera och påverka

• Arbetet med att visa upp hela bredden av Svensk 

Gymnastik har fortsatt, primärt genom artiklar och 

inslag på webben, www.gymnastik.se, samt ett ut-

vecklat arbete inom sociala medier

Landslag

• Verksamhetsområdet landslag omfattar ansvaret 

för landslag i fem tävlingsdiscipliner men också ett 
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generellt ansvar för prestationsutveckling inom Svensk 

Gymnastik med koppling till samtliga åtta discipliner. 

• Lina Sjöberg tar VM guld i DMT (dubbel-mini-tram-

polin). David Rumbutis och Jonna Adlerteg uppnår 

OS-kvalplatser enligt internationella Gymnastikför-

bundets kvalifikationssystem. Slutgiltigt besked kring 

deltagande fattas av Sveriges Olympiska Förbund 

under kommande år.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 
 RÄKENSKAPSÅRET
Riksidrottsmötet 2019 tar beslut om nya ramar och 

principer för RF:s ekonomiska stödsystem. Implemente-

ring av dessa ramar och principer sker stegvis med start 

1 januari 2020. Beslut om fördelning av organisations-, 

verksamhets- och projektstöd 2020 och 2021 tas. Att 

förvänta är en större frihetsgrad för SF att själva bedö-

ma resurstilldelning till olika aktiviteter, givet att de är 

angivna i inlämnad förbundsutvecklingsplan. Det tas även 

beslut om att formen med associerade förbund ska utgå. 

Cheerleading valdes in som eget förbund från och med 

år 2020. Drillförbundet är fortsatt samverksamsförbund 

med Gymnastikförbundet år 2020.

I februari 2019 väljer generalsekreterare Johan Fyrberg 

Gymnastikförbundet att lämna Gymnastikförbundet för 

en ny tjänst inom Riksidrottsförbundet och SISU Idrotts-

utbildarna. Pia Josephson axlar rollen som tillförordnad 

chef fram till mitten av november då Pelle Malmborg 

tillträder tjänsten som ny generalsekreterare för Gymnas-

tikförbundet.

Gymnastikförbundet inleder ett nytt samarbete med 

Craft och NeH kopplat till landslagskläder, förbunds-

kläder och Gymnastikshoppen. 

RESULTAT OCH STÄLLNING
Årets resultat är ett överskott på ca 2 030 tkr. Överskottet 

öronmärks i allt väsentligt till verksamhet under kom-

mande år. Efter ny avsättning till  ändamålsbestämda 

medel med 2 630 tkr och årets nyttjande av medel 

1 119 tkr kvarstår ett överskott på ca 519 tkr som förs till 

balanserat kapital. Syftet med att tillämpa ändamålsbe-

stämning i den ekonomiska styrningen är att möjliggöra 

en mer långsiktigt och hållbar verksamhetsplanering, där 

enskilda verksamheter inte skall behöva stå tillbaka eller 

nedprioriteras kostnadsintensiva år 

Vid årets slut uppgår det egna kapitalet till cirka 15 724 tkr. 

Det egna kapitalet täcker kostnader för personalen i sex 

månader, semester- och pensionsskulder samt viss admi-

nistration enligt RF:s rekommendation om riktlinje för det 

egna kapitalet.

FLERÅRSÖVERSIKT
2019 2018 2017 2016 2015

Antal föreningar (rapporterade året innan) 1057 1036 1073 1069 1064

Antal medlemmar (rapporterade året innan) 262 647 263 391 258 720 244 750 229 251

Ordinarie SF-stöd, tkr 10 323 10 327 10 000 9 602 8 503

Övriga bidrag, tkr 13 544 11 678 10 732 11 263 6 362

Totala intäkter, tkr 48 144 44 426 43 236 42 166 37 871

Självfinansieringsgrad* 50% 51% 52% 51% 61%

Årets resultat efter reservering av 

 ändamålsbestämda medel, tkr 519 -1434 507 1080 712

Eget kapital, tkr 15 724 13 694 16 927 15 234 10 684

Medeltal anställda 28 31 27 23 20

Beträffande resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar samt tilläggsupplysningar.  
Alla belopp uttrycks i tkr där ej annat anges.

*Självfinansieringsgrad=andel i procent av totala intäkter som inte är bidrag.

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
Ändamålsbestämda 

medel Balanserat kapital Totalt eget kapital

Ingående balans 2 857 10 837 13 694

Utnyttjande ändamålsbestämda medel -1 119 1 119 0

Reservering av ändamålsbestämda medel 2 630 -2 630 0

Årets resultat 2 030 2 030

Utgående balans 4 360 11 356 15 724
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RESULTATRÄKNING

NOT 2019 2018

1

VERKSAMHETENS INTÄKTER

Medlemsavgifter 8 057 029 7 874 015

Bidrag 2 23 867 273 22 004 582

Nettoomsättning 3 388 200 3 492 460

Övriga verksamhets-
intäkter 3 12 832 483 11 054 821

Summa verksam
hetens intäkter 48 144 985 44 425 878

VERKSAMHETENS KOSTNADER
Kostnader för varor och 
material och vissa köpta 
tjänster -1 428 366 -1 230 145

Övriga externa kostnader -25 692 656 -27 477 025

Personalkostnader 4 -19 822 621 -19 723 066

Summa verksam
hetens kostnader 46 943 643 48 430 236

Verksamhetsresultat 1 201 342 4 004 358

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER
Resultat från värdepap-
per som är anläggnings-
tillgångar 5 838 932 775 421

Övriga ränteintäkter och 
liknande poster 147 81

Summa finansiella 
intäkter 839 079 775 502

Räntekostnader och 
liknande resultatposter -10 481 -4 516

Summa resultat efter 
finansiella poster 2 029 940 3 233 372

Årets resultat 2 029 940 3 233 372

FÖRDELNING AV ÅRETS RESULTAT
Årets resultat enligt 
resultaträkningen 2 029 940 -3 233 372

Utnyttjande av ända-
målsbestämda medel 1 119 155 2 280 609

Återföring av ändamåls-
bestämda medel 0 175 000

Reservering av ända-
målsbestämda medel -2 630 384 -656 324

Årets resultat efter 
fördelning 518 711 1 434 087

BALANSRÄKNING

NOT 2019.12.31 2018.12.31

1

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Långfristiga värde-
pappersinnehav 6 15 424 322 14 996 387

Summa anläggnings
tillgångar 15 424 322 14 996 387

Omsättningstillgångar

Varulager

Handelsvaror 1 171 615 2 034 106

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 851 985 2 752 104

Aktuella skattefordringar 34 430 29 953

Övriga fordringar 233 796 355 848

Förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkter 477 277 413 677

1 597 488 3 551 582

Kassa och bank 5 594 982 3 737 158

Summa omsättnings
tillgångar 8 364 085 9 322 846

SUMMA TILLGÅNGAR 23 788 407 24 319 233

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 7

Ändamålsbestämda 
medel 4 367 732 2 856 503

Balanserat kapital 9 326 300 14 070 902

Årets resultat 2 029 941 -3 233 373

Summa eget kapital 15 723 973 13 694 032

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 572 484 1 932 878

Skuld erhållna ej nyttjade 
bidrag 315 994 947 755

Övriga skulder 944 379 864 530

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 8 5 231 577 6 880 038

Summa kortfristiga 
skulder 8 064 434 10 625 201

SUMMA EGET KAPITAL 
OCH SKULDER 23 788 407 24 319 233
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Noter till Resultat och Balansräkning

NOT 1  REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGS-
PRINCIPER 

Årsredovisningen har upprättats med tillämpning av 
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredo-
visning (K3). Principerna är oförändrade jämfört med 
föregående år. 

Verksamhetens intäkter

Statsanslag intäktsredovisas i den period anslagen avser, 
hit hör det ordinarie SF-stödet, landslagsstöd, idrottslyft 
och stimulansbidrag. Villkorade bidrag redovisas som 
skuld och intäktsredovisas i samma period som villkoren 
uppfylls, hit hör t ex SOK-bidrag och bidrag från Svenska 
Spel.

Uppdragsersättningar och tjänster intäktsredovisas efter 
utförande.

Sponsorintäkter (samarbetsavtal) intäktsredovisas i takt 
med fakturering enligt avtal.

Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i 
Svenska Gymnastikförbundet.

I resultatet ligger fakturerad intäkt baserad på antal med-
lemmar som föreningarna rapporterar årligen.

Nettoomsättning består av försäljningsintäkter av förbun-
dets utbildningsmaterial och produkter i webbshoppen.

Finansiella instrument

Långfristiga innehav klassificeras som finansiell anlägg-
ningstillgång och värderas till anskaffningsvärde.

Om det verkliga värdet minskat och denna värdenedgång 
kan antas vara varaktig görs nedskrivning till det verkliga 
värdet.

Anläggningstillgångar 

Kostnad för korttidsinventarier tas direkt, datorer räknas 
hit.

Fordringar

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell 
prövning beräknas bli betalt.

Eget kapital

Eget kapital utgörs av Balanserat kapital, Årets resultat 
och Ändamålsbestämda medel. 

I ändamålsbestämda medel ingår avsättningar för 
åtagan den som infrias i framtiden. När förbundet belastas 
med kostnader för ändamålet redovisas dessa i resultat-
räkningen. Upplösning sker därefter med för ändamålet 
avsatta medel under eget kapital med motsvarande 
belopp.

Utländska valutor

Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till 
balansdagens kurs.

Varulager  

Varulager värderas, med tillämpning av först-in-först-
ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärde och det 
verkliga värdet på balans.

NOT 2  BIDRAG

2019 2018

Ordinarie statsanslag (SF-stöd) 10 323 000 10 327 000

Idrottslyftet utvecklingsstöd 7 417 000 6 993 000

RF Riktat stöd 450 000 70 000

RF Stimulansbidrag 1 325 000 1 270 000

RF Landslagsstöd 2 435 000 2 200 000

RF Svenska Spel 1 381 761 677 245

SOK stöd 354 000 275 000

Arbetsmarknadsstöd 181 512 192 337

Summa 23 867 273 22 004 582

NOT 3  ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER

Försäkringar 4 180 364 4 059 614

Samarbetspartners 2 336 932 2 417 892

Gymnaestradan 2 112 420 0

Övriga verksamhetsintäkter 4 202 767 4 577 315

Summa 12 832 483 11 054 821

NOT 4  MEDELTAL ANSTÄLLDA, LÖNER, 
 ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA 
KOSTNADER

Medeltalet anställda, med fördelning på kvinnor och 
män har uppgått till

Kvinnor 21 22

Män 7 9

Totalt 28 31

Löner och andra ersättningar

Styrelse och generalsekreterare 1 219 272 1 057 039

Anställda, exklusive general-
sekreterare 10 598 076 10 671 475

Uppdragstagare 1 844 429 1 924 251

Totala löner och ersättningar 13 661 777 13 652 765

Sociala avgifter enligt lag 
och avtal 5 355 372 5 438 813

varav pensionskostnader 1 046 109 1 055 933

Enligt beslut på förbundsmöte 2018 arvoderas förbunds
styrelsen: Ordförande 50% av ett prisbasbelopp/år samt övriga 
ledamöter 25% av ett prisbasbelopp/år.

NOT 5  RESULTAT FRÅN VÄRDEPAPPER SOM 
ÄR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Utdelningar 250 469 163 535

Realisationsresultat 587 918 611 886

Summa 838 387 775 421

NOT 6  LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERS-
INNEHAV

2019 2018

Ingående anskaffningsvärde 14 996 387 12 352 903

Förvärv 14 072 215 19 651 131

Försäljningar -13 645 008 -17 007 647

Utgående ackumulerat 
anskaffningsvärde 15 423 594 14 996 387

Marknadsvärde 15 849 145 14 758 719

NOT 7  FÖRÄNDRING AV ÄNDAMÅLSBESTÄMDA MEDEL

Ingående balans Tillförda medel Utnyttjade medel Utgående balans l

Utbildningsprojektet 1 050 000 500 000 -720 000 830 000

Prestationsutveckling 328 854 555 201 -50 000 834 055

Organisationsöversyn 52 655 0 -52 655 0

Internationella evenemang 336 905 300 000 -224 000 412 905

Trampolin EM 270 000 0 0 270 000

Trupplandslaget   100 000 67 584 0 167 584

Utredning Lillsved 300 000 0 0 300 000

Internationell strategi 35 000 0 -35 000 0

Utveckling av träning 153 089 67 600 0 220 689

Elitsatsande förening 155 000 300 000 0 455 000

Landslag utvecklad ledning 75 000 0 -37 500 37 500

Internationella tränare Trampolin 0 25 000 0 25 000

Trupp EM 0 300 000 0 300 000

Medicinskt stöd 0 220 000 0 220 000

Anläggning Idrott och skola 0 295 000 0 295 000

Summa 2 856 503 2 630 385 1 119 155 4 367 733

NOT 8  UPPLUPNA KOSTNADER OCH 
 FÖRUTBETALDA INTÄKTER

2019 2018

Upplupna semesterlöner 1 431 673 1 511 541

Upplupna sociala avgifter för 
semesterlöner 449 832 474 926

Förutbetald intäkt Gymna-
estradan 2019 0 2 055 452

Övriga förutbetalda intäkter 2 432 678 2 315 053

Övriga upplupna kostnader 917 394 523 066

Summa 5 231 577 6 880 038

Stockholm den 23 mars 2020 Min revisionsberättelse har lämnats den 24 mars 2020

Anna Iwarsson
Ordförande

Suzanne Lundvall
Vice ordförande

David Ahlin Ulrika Granholm Dahl 
Auktoriserad revisor

Anders Caspár Edit Eriksson Henrik Lehman

Lars Mörk Ingela Nilsson Eva Sundmalm

Per Malmborg
Generalsekreterare
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till förbundsmötet i Svenska Gymnastikförbundet, org.nr 8020013010

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN 

UTTALANDEN
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Svenska 

Gymnastikförbundet för år 2019.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats 

i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 

väsentliga avseenden rättvisande bild av förbundets 

 finansiella ställning per den 31 december 2019 och av 

dess finansiella resultat för året enligt årsredovisnings-

lagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredo-

visningens övriga delar.

GRUND FÖR UTTALANDEN
Jag har utfört revisionen enligt International Standards 

on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt 

ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnit-

tet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till 

förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 

fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräck-

liga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

ANNAN INFORMATION ÄN 
 ÅRSREDOVISNINGEN
Det är styrelsen och generalsekreteraren som har an-

svaret för den andra informationen. Den andra infor-

mationen består av Verksamhetsberättelse 18/19 (men 

innefattar inte årsredovisningar och mina revisionsberät-

telser avseende dessa).

Mitt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte 

denna information och jag gör inget uttalande med 

 bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med min revision av årsredovisningen är det 

mitt ansvar att läsa den information som identifieras ovan 

och överväga om informationen i väsentlig utsträckning 

är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genom-

gång beaktar jag även den kunskap jag i övrigt inhämtat 

under revisionen samt bedömer om informationen i 

övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om jag, baserat på det arbete som har utförts avse-

ende denna information, drar slutsatsen att den andra 

informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är jag 

skyldig att rapportera detta. Jag har inget att rapportera i 

det avseendet.

STYRELSENS OCH GENERAL-
SEKRETERARENS ANSVAR
Det är styrelsen och generalsekreteraren som har an-

svaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger 

en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen 

och generalsekreteraren ansvarar även för den interna 

kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta 

en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga 

felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 

på misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen 

och generalsekreteraren för bedömningen av förbun-

dets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, 

när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 

förmågan att fortsätta verksamheten och att använda 

antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift 

tillämpas dock inte om styrelsen och generalsekreteraren 

avser att likvidera förbundet, upphöra med verksamheten 

eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något 

av detta. 

REVISORNS ANSVAR
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 

 huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller 

några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 

oegentligheter eller på misstag, och att lämna en revi-

sionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig 

säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti 

för att en revision som utförs enligt ISA och god revi-

sionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 

felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå 

på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 

väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan 

förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare 

fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professio-

nellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ-

ning under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga 

felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror 

på oegentligheter eller på misstag, utformar och 

utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa 

risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 

och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina 

uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig 

felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för 

en väsentlig felaktighet som beror på misstag, efter-

som oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 

förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig infor-

mation eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar jag mig en förståelse av den del av förbundets 

interna kontroll som har betydelse för min revision för 

att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med 

hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala 

mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper 

som används och rimligheten i styrelsens och gene-

ralsekreterarens uppskattningar i redovisningen och 

tillhörande upplysningar.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 

och generalsekreteraren använder antagandet om 

fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. 

Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 

revisionsbevisen, om huruvida det finns någon vä-

sentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser 

eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel 

om förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. 

Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig 

osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa 

uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovis-

ningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om 

sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera utta-

landet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras 

på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet 

för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 

eller förhållanden göra att ett förbund inte längre kan 

fortsätta verksamheten.

• utvärderar jag den övergripande presentationen, 

strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland 

upplysningarna, och om årsredovisningen återger de 

underliggande transaktionerna och händelserna på 

ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revision-

ens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 

för den. Jag måste också informera om betydelsefulla 

iakttagelser under revisionen, däribland eventuella bety-

dande brister i den interna kontrollen som jag  identifierat.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT 
LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR 

UTTALANDE
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även 

utfört en revision av styrelsens förvaltning för år 2019.

Jag tillstyrker att förbundsstämman beviljar styrelsens 

ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

GRUND FÖR UTTALANDE
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 

Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 

Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till 

förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 

fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräck-

liga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

STYRELSENS ANSVAR
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

REVISORNS ANSVAR
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 

därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 

revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kun-

na bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt 

avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till 

någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyl-

dighet mot förbundet.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 

garanti för att en revision som utförs enligt god revisions-

sed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller 

försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet 

mot förbundet.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i 

Sverige använder jag professionellt omdöme och har en 

professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 

Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på 

revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande gransk-

ningsåtgärder som utförs baseras på min professionella 

bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. 

Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana 

åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 

verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha 

särskild betydelse för förbundets situation. Jag går ige-

nom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 

åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt 

uttalande om ansvarsfrihet.

Stockholm den 24 mars 2020

Ulrika Granholm Dahl

Auktoriserad revisor

REVISIONSBERÄTTELSEN AVSER ÅRSREDOVISNING FÖR 2019 PÅ SIDORNA 67-73
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ORGANISATION

Svenska Gymnastikförbundet är ett av 72 specialförbund 

som ingår i Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Till förbun-

det är åtta regionförbund anslutna. Antalet föreningar är 

1057 stycken med 262 647 medlemmar. 

Gymnastikförbundet har sedan 1995 samarbetsavtal med 

Svenska Cheerleadingförbundet, som erhåller bidrag av 

RF via Gymnastikförbundet. Under perioden har Cheer-

leadingförbundet erhållit 25 000 kr både år 2018 och 

år 2019. Vid Riksidrottsmötet i maj 2019 blev Cheer-

leadingförbundet invalt som eget specialidrottsförbund i 

RF, vilket innebär att samarbetsavtalet upphörde. Svenska 

Drillförbundet har samarbetsavtal med Gymnastikför-

bundet och har fått 25 000 kr både 2018 och 2019. 

FÖRBUNDSSTYRELSE
Anna Iwarsson, Bromma, ordförande 

Suzanne Lundvall, Stockholm, vice ordförande 

Edit Eriksson, Helsingborg 

Per Malmborg, Malmö (t o m 22 april 2018)

Henrik Lehmann, Malmö (fr o m 22 april 2018)

Anders Caspár, Eskilstuna 

Lars Mörk, Hudiksvall 

Ingela Nilsson, Frösön 

Eva Sundmalm, Stockholm 

David Ahlin, Stockholm 

Adjungerade: 

Johan Fyrberg, Djursholm, generalsekreterare  

(t o m 28 februari 2019) 

Pia Josephson, Stockholm, tf generalsekreterare  

(1 mars-14 november 2019) 

Per Malmborg, Malmö, generalsekreterare  

(fr o m 15 november 2019)

Christina Hjelmar, Lillsved 

Carl  Åke Myrsell, Bromma, sekreterare  

(t o m 6 september 2019) 

Camilla Wahlberg, Nyköping, sekreterare  

(fr o m 6 september 2019)

Styrelsen har under år 2018 haft elva sammanträden och 

13 under år 2019.

HEDERSLEDAMÖTER
Bertil Sjöstrand, Solna 

Inger Båvner, Stockholm 

Malin Eggertz Forsmark, Höllviken 

REVISOR
Utsedd av Svenska Gymnastikförbundets Förbundsmöte 

2018 

Ulrika Granholm Dahl, auktoriserad revisor, PwC 

VALBEREDNING
Kjell Adolfsson, Stockholm, ordförande  

(t o m 22 april 2018)

Patrik Tengwall, Enskededalen, ordförande  

(fr o m 22 april 2018, ledamot (t o m 22 april 2018)

Gun Ståhl, Hovmantorp (t o m 22 april 2018)

Jim Salvin, Östersund

Pernilla Eriksson, Umeå 

Bodil Berntsson, Hjälteby (fr o m 22 april 2018)

Per Malmborg, Malmö  

(fr o m 22 april 2018 t o m augusti 2019) 

Andreas Getzman, Örebro, suppleant 

VALBEREDNINGSSAMORDNARE
Kicki Dafgård, Stockholm 

Per Sjöstrand, Stockholm 

PRESIDIE 
Anna Iwarsson, ordförande 

Suzanne Lundvall, vice ordförande 

Johan Fyrberg, generalsekreterare  

(t o m 28 februari 2019) 

Pia Josephson tf generalsekreterare  

(fr o m 1 mars t o m 14 nov 2019) 

Per Malmborg, generalsekreterare 

(fr o m 15 nov 2019)

FÖRBUNDSMÖTE 2018 
Förbundsmötet hölls på Quality Hotel View, Malmö 

2018-04-21-- 22 med Malin Eggertz Forsmark, Höllvi-

ken och Per Palmström, Bunkeflostrand, som mötes-

ordförande.

Närvarande ombud och övriga deltagare: 89 röstberät-

tigade ombud representerade 77 föreningar, samtliga 

8 regioner med 249 röster, samt 90 övriga ej röstberätti-

gade deltagare.

KOMMITTÉER

KVINNLIG ARTISTISK GYMNASTIK
Sara Rumbutis, Stockholm 

My Lindskog Andersson, Östersund 

Thomas Åkerdahl, Sörberge 

MANLIG ARTISTISK GYMNASTIK
Stefan Agnvall, Stockholm, ordförande  

Jens Hummel, Alingsås 

Michael Hedlund, Halmstad, vice ordförande  

(fr o m 24 mars 2019) 

Roland Himberg, Saltarö 

Anna Rosenholmer, Stockholm 

Peter Gustafsson, Hässelby 

Lars Stenberg, Luleå 

RYTMISK GYMNASTIK
Malin Sagemark, Linköping, ordförande  

(t o m oktober 2019)

Ida Rodriquez (sammankallande), Lund 

Anna Blid, Saltsjö-Boo (t o m maj 2019)

Emilia Jansson, Kristianstad 

Malin Hed, Uppsala (fr o m oktober 2019) 

Jenny Engdahl Pettersson, Landskrona 

Irene Wennman, Örnsköldsvik 

Katarina Söderberg, Uppsala (t o m oktober 2019)

ORGANISATION
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TRAMPOLIN
Thérèse Nordfors, Upplands Väsby, ordförande  

(t o m september 2018) 

Helen Holgersson, Lidköping, ordförande  

(fr o m december 2018) 

Mats Göransson, Västra Frölunda (t o m september 2018)

Johan Ekenberg, Klippan (t o m september 2018)

Alexander Frejemark, Herrljunga (t o m september 2018) 

Jenny Magnusson, Uppsala (t o m september 2018) 

Marcus Oledal, Västra Frölunda (fr o m oktober 2018)

Anna Redman, Lidköping (fr o m oktober 2018)

Helen Mårtensson, Mölndal (fr o m oktober 2018)

Anders Bohlinder, Upplands Väsby (fr o m oktober 2018)

Paula Nordöen, Mölnlycke (fr o m oktober 2018)

Gustav Tingelöf, Uppsala (fr om oktober 2018) 

Jenny Söderlund, Märsta, adjungerad

TRUPPGYMNASTIK
Tobias Wallenborg, Uppsala, ordförande  

(t o m 31 december 2018) 

Marit Englund, Göteborg 

Per Sjöstrand, Stockholm, adjungerad främst 

 internationella frågor 

Elisabeth Jexmark, Lomma (t o m januari 2018) 

Sofia Svegander, Lidingö (sammankallande för  kommittén 

fr o m januari 2019) 

Karin Cedwall, Bjärred 

Emil Deckner, Stockholm 

Marcus Lilliebjörn, Stockholm (fr o m 5 februari 2018)

AEROBIC GYMNASTICS 
Aerobic Gymnastics arbetar genom regionala kommit-

téer (Öst, Väst, Syd) och nationell samordnare är Marie 

Andersson. 

HOPPREP
Hopprep arbetar genom förenings /tränarrådsmöten i 

samband med tävlingar, nationell samordnare är Kajsa 

Murmark.

BARNKOMMITTÉN 
Camilla Carlén, Malmö, ordförande 

Mats Nydesjö, Växjö 

Malin Lööv, Göteborg (t o m 3 oktober 2018) 

Fredrik Nilsson, Stockholm 

Ida Larsson, Hindås (t o m augusti 2019) 

Cecilia Thulin, Falsterbo 

Margareta Bäckström Lindgren, Luleå  

(fr o m 26 november 2018) 

GRUPPTRÄNINGSKOMMITTÉN 
Ann Zandén, Borås (t o m januari 2019) 

Magnus Åström, Gävle (t o m januari 2019) 

Sandra Örmander, Hultsfred, ordförande

Anna Lindgren, Stockholm 

Ramya Sujith, Umeå 

Harriet Linghall, Vittangi (t o m december 2018) 

UNGDOMSKOMMITTÉN
Amanda Gustavsson, Avesta, ordförande  

(t o m 31 maj 2018) 

Melker Eriksson, Åby (ordförande t o m 5 oktober 2019) 

Sandra Carlsson, Borås (t o m 31 maj 2018) 

Sebastian Hellgren, Trollhättan, (t o m 31 maj 2018) 

Moa Hammarberg, Umeå (fr o m 25 augusti 2018) 

Ebba Hultgren, Uppsala (fr o m 25 augusti 2018) 

Zanfan Kulsuwan, Hedesunda (fr o m 25 aug 2018) 

Lisa Modh Lopakka, Trollhättan (fr o m 25 aug 2018)

UPPVISNINGSKOMMITTÉN 
Eija Österberg, Uppsala, ordförande 

Margaret Sikkens Ahlqvist, Lelystad Holland (adjungerad 

fr o m oktober 2019) 

Maria Ståhl, Värmdö 

Åsa Roos, Degeberga (t o m september 2019) 

Anna Tainio, Enhörna (t o m februari 2018) 

Anna Jedhammar, Växjö (fr o m mars 2018) 

Samir Cliff Gadre, Göteborg (mars 2018) 

Anne-Lee Holm, Märsta (fr o m november 2019) 

Johan Bogg, Gävle (fr o m november 2019) 

Patrik Erlandsson, Gävle (fr o m november 2019)

PARKOUR/TRICKINGKOMMITTÉN 
Pelle Tunell, Stockholm, ordförande  

(t o m november 2018)

Ahmed Al-Breihi, Stockholm, ordförande  

(fr o m november 2018 t o m november 2019) 

Erik Isberg, Örebro, ledamot (t o m oktober 2019),  

ordförande (fr o m november 2019) 

Nivin Shaker, Uppsala 

Vahagn Mikaelyan, Gävle (t o m november 2019)

Hampus Heed, Kil (t o m november 2019)

Evugeni “Zäta” Potechkin, Kista (t o m november 2019) 

Robin Olovsson, Munka Ljungby (t o m november 2019)

Per Munke Cross, Partille (t o m november 2019)

ALLA KAN GYMPAKOMMITTÉN  
(fr o m mars 2018)
Birgitta Green, Viken, ordförande 

Hannah Kosby, Uppsala 

Sofie Gustafsson, Vännäs 

Gisela Teltscher, Trelleborg (fr o m januari 2019)

Jenny Steen, Älvkarleby (fr o m 1 januari 2019)

Lotta Nilsson, Katrineholm 

Isabelle Girona, Växjö 

Kristin Sjöberg, Gävle (t o m 31 december 2018)

RÅD OCH NÄMNDER

INTERNATIONELLA RÅDET 
Malin Eggertz Forsmark, Höllviken, ordförande 

Margaret Sikkens Ahlquist, Lelystad, Holland 

David Ahlin, Stockholm, förbundsstyrelsen 

Maria Ståhl, Värmdö 

Per Sjöstrand, Stockholm 

Kajsa Murmark, Höllviken, adjungerad vid behov  

(t o m oktober 2019) 

Liv Murmark, Höllviken, adjungerad vid behov  

(from oktober 2019)

Pia Josephson, Stockholm samordnare

JURIDISK NÄMND
Thore Brolin, Danderyd, ordförande 

Anna Karlgård, Huddinge (t o m 13 januari 2019) 

Marit Englund, Göteborg 

Ragnar Palmkvist, Solna 

Petra Götell, Stockholm (fr o m 26 mars 2019)

Jenny Magnusson, Uppsala (fr o m 26 mars 2019)

GYMNASTIKOMBUDSMAN 
Carl- Åke Myrsell, Bromma (t o m 19 juni 2019) 

Emilia Carlsten, Vällingby (fr o m 19 juni 2019)

STYRELSEN FÖR LILLSVED 2018-2019 
Lillsveds ekonomiska förening u.p.a tillika styrelse 

Lars Bryntesson, Gustavsberg, ordförande 

Suzanne Nibelius, Tumba, vice ordförande 

Suzanne Lundvall, Stockholm, ledamot 

Jan-Åke Henriksson, Nacka Strand, ledamot 

Elizabeth Nobel, Gustavsberg, ledamot 

Lars Mörk, Hudiksvall, suppleant 

Lars Johansson, Saltsjö-Boo, suppleant 

Daniel Hermansson, Värmdö, personalrepresentant, 

ledamot (t o m 4 april 2019),  

sekreterare (fr o m 4 april 2019)

Ulrika Rylow Jonell, Stockholm, personalrepresentant, 

ledamot 

Christina Hjelmar, Täby, adjungerad, platschef, rektor 

Johan Fyrberg, Djursholm, adjungerad, generalsekre-

terare Gymnastikförbundet (t o m 28 februari 2019) 

Pia Josephson, Stockholm, adjungerad, tf general-

sekreterare Gymnastikförbundet (fr o m 1 mars 2019) 

Robert Bredberg, Älta, sekreterare (t o m 4 april)

Emma Tideström Moberg, Alnö, studerandekårs-

representant 

Johan Seil, Avesta, studerandekårsrepresentant

NATIONELLA REPRESENTATIONS-
UPPDRAG 2018 

FÖRENINGEN RIKSIDROTTENS 
 VÄNNER 
Bertil Sjöstrand, Solna, hedersledamot 

ÅRSMÖTE SVERIGES OLYMPISKA 
KOMMITTÉ (SOK)  
I Stockholm 19 april 2018 
Anna Iwarsson, Bromma 

Johan Fyrberg, Djursholm 

LILLSVEDS ÅRSMÖTE  
28 mars 2018 på Lillsved 
Följande ombud deltog; 

Anna Iwarsson, Gymnastikförbundet 

Suzanne Lundvall, Gymnastikförbundet 

Johan Fyrberg, Gymnastikförbundet 

Eva Sundmalm, Gymnastikförbundet 

Kjell Adolfsson, Gymnastikförbundet 

Pia Josephson, Gymnastikförbundet 

Carina Watson Hertéus, Gymnastikförbundet 

Lena Lindahl, Gymnastikförbundet 

Karin Karlsson, SISU Idrottsutbildarna och Riksidrotts-

förbundet 

ORGANISATION
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RIKSIDROTTSFORUM   
10-11 november 2018 i Ronneby
Anna Iwarsson, ledamot RS 

Anders Caspar, ombud Sörmlandsidrotten 

Eva Sundmalm, Stockholm 

Henrik Lehmann, Falsterbo

Johan Fyrberg, Djursholm 

Pia Josephson, Stockholm, 

Melker Eriksson, Åby (representant ungdomskommittén)

NATIONELLA REPRESENTATIONS-
UPPDRAG 2019 

LILLSVEDS ÅRSMÖTE  
4 april 2019 på Lillsved 
Följande ombud deltog: 

Pia Josephson, Gymnastikförbundet 

Lars Mörk, Gymnastikförbundet 

Eva Sundmalm, Gymnastikförbundet 

Tomas Bandmann, Gymnastikförbundet 

Lena Lindahl, Gymnastikförbundet 

Karin Karlsson, SISU Idrottsutbildarna och Riksidrotts-

förbundet 

ÅRSMÖTE SVERIGES OLYMPISKA 
KOMMITTÉ (SOK), 
I Stockholm 23 april 2019 
Anna Iwarsson, Bromma 

Pia Josephson, Stockholm

RIKSIDROTTSMÖTE OCH SISU- 
STÄMMA (RIM)  
24-26 maj 2019 i Jönköping
Ombud: 

Pia Josephson, Stockholm 

Suzanne Lundvall, Stockholm 

Anders Caspár, Eskilstuna 

Henrik Lehmann, Malmö 

Sanfan Kulsuwan (ungdomsrepresentant), Hedesunda 

Deltagare: 

Daniel Glimvert, Stockholm 

Från ungdomskommittén: 

Melker Eriksson, Åby 

Moa Hammarberg, Umeå 

Ebba Hultgren, Uppsala 

Lisa Modh Lopakka, Trollhättan 

INTERNATIONELLA REPRESEN TA-
TIONS UPPDRAG 2018 OCH 2019

EUROPEISKA GYMNASTIKFÖRBUNDET 
(UEG) 
Maria Ståhl, Nacka, ledamot i Kommittén Gymnastics  

For All 

Per Sjöstrand, Stockholm, ordförande i Trupptekniska 

Kommittén 

Malin Eggertz Forsmark, Höllviken, vice hedersordförande 

av UEG Exekutiv Kommitté (fr o m november 2019)

INTERNATIONELLA GYMNASTIK-
FÖRBUNDET (FIG) 
Margaret Sikkens Ahlquist, Lelystad, Holland, ordförande 

i kommittén för Gymnastics for All samt ledamot av FIG 

Exekutiv kommitté 

Bertil Sjöstrand, Solna, hedersledamot 

Ahmed Al-Breihii, Stockholm, Parkour/tricking   

(t o m oktober 2018) 

Europeiska Hopprepsförbundet, ERSO

Kajsa Murmark, Höllviken, styrelsen (t o m 21 juli 2019)

NORDISKT MÖTE 2018  
27-29 april 2018 på Färöarna
Johan Fyrberg

Anna Iwarsson

INTERNATIONELLA KONGRESSER 2018  
FIG- kongress 18-20 oktober 2018 i 
Baku, Azerbadjan 
Johan Fyrberg, Djursholm 

Per Sjöstrand, Stockholm

INTERNATIONELLA KONGRESSER 2019  
UEG -kongress 15-16 november 2019 i 
Sofia, Bulgarien 
Pia Josephson, Stockholm 

Malin Eggertz Forsmark, Höllviken 

Per Sjöstrand, Stockholm 

Maria Ståhl, Nacka 

UTMÄRKELSER OCH STIPENDIER 

ÅRETS LEDARE 2017 
Johanna Bonow, Nevis RGK

ÅRETS LEDARE 2018
Lars Stenberg, Lulegymnasterna

ÅRETS FÖRENING 2017 
Stockholms Barnidrottsförening

ÅRETS FÖRENING 2018 
GF Näset

BERTIL SJÖSTRANDS RESESTIPENDIUM
2018, Jenny Engdahl, Landskrona Kvinnliga Gymnastik-

förening 

RF:S FÖRTJÄNSTTECKEN 2019 
Margaret Sikkens Ahlquist, Lelystad Holland 

Sara Rumbutis, Bromma 

Agneta Göthberg, Falun 

Stefan Bengtsson, Stockholm

ORGANISATION
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RESULTAT
PARKOUR OCH TRICKING

TRUPPGYMNASTIK

KVINNLIG ARTISTISK  GYMNASTIK

MANLIG ARTISTISK  GYMNASTIK

TRAMPOLIN OCH DMT

RYTMISK GYMNASTIK 

HOPPREP

AEROBIC GYMNASTICS

PARKOUR OCH TRICKING

NATIONELLA TÄVLINGAR 2018

Tricking-SM

Inställt

SM, Malmö

1 Elis Torhall (Velox Freerun)

2 Jesper Stenberg (Air Wipp)

3 Vincent Froaints (Velox Freerun)

NATIONELLA TÄVLINGAR 2019

Tricking-SM, Malmö

1 Måns Rudfeldt (Street Mentality)

2 Sebastian Tellström (Street Mentality)

3 Edmund Plaude (Street Mentality)

SM, Malmö

1 Oscar Karlsson (Freerunning Sweden)

2 Elis Torhall (Velox Freerun)

3 Anton Ahlm (Air Wipp)

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR 2018

FIG World Cup, Chengdu

4 Måns Rudfeldt

6 Thelma Ilbäcken

FIG World Cup, Hiroshima

2 Måns Rudfeldt

4 Thelma Ilbäcken

FIG World Cup, Hiroshima

7 Johannes Bertsson

RESULTAT
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TRUPPGYMNASTIK

NATIONELLA TÄVLINGAR 2018
JSM, Ängelholm

Dam 1 GT Vikingarna lag 1

Herr 1 GK Motus-Salto

Mixed 1 GF Örebro

SM, Helsingborg

Dam 1 Örebro GF KIF

Herr 1 Brommagymnasterna

Mixed 1 Gefle GF

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR 2018

JNM, Finland

Dam 2 GT Vikingarna

  6 Stockholm Top Gymnastics

Herr 3 GK Motus-Salto

  5 Brommagymnasterna

Mixed 1 GF Fram

  4 Örebro GF-KIF

JEM, Portugal

Dam 1 Sverige

Herr 2 Sverige

Mixed 2 Sverige

EM, Portugal

Dam 1 Sverige

Herr 2 Sverige

Mixed 1 Sverige

NATIONELLA TÄVLINGAR 2019

JSM, Ystad

Dam 1 GT Vikingarna

Herr 1 Brommagymnasterna

Mixed 1 GK Motus-Salto

SM, Malmö

Dam 1 GK Motus-Salto

Herr 1 Brommagymnasterna

Mixed 1 GF Örebro

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR 2019

NM, Portugal

Dam 1 GK Motus-Salto

  2 Brommagymnasterna

Herr 2 Brommagymnasterna

  5 KFUM

Mixed 1 Brommagymnasterna

  3 GF Örebro

KVINNLIG ARTISTISK  GYMNASTIK

NATIONELLA TÄVLINGAR 2018

JSM, Helsingborg

1 Emelie Westlund, GF Stockholm Top Gymnastics  
(Mångkamp)

SM, Helsingborg

1 Alva Eriksson, GF Stockholm Top Gymnastics  
(Mångkamp)

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR 2018

YOG, kval, Baku

12 Tonya Paulsson (Mångkamp)

JNM, Danmark

2 Tonya Paulsson (Mångkamp)

9 Cecilia Wrangdahl (Mångkamp)

12 Izabella Trejo (Mångkamp)

15 Jennifer Williams (Mångkamp)

16 Nathalie Westlund (Mångkamp)

1 Izabella Trejo (Hopp)

1 Tonya Paulsson (Barr)

1 Jennifer Williams (Bom)

6 Tonya Paulsson (Bom)

3 Tonya Paulsson (Fristående)

2 Tonya, Izabella, Nathalie, Jennifer, Cecilia (Lag)

NM, Danmark

1 Jessica Castles (Mångkamp)

11 Marcela Torres (Mångkamp)

18 Alva Eriksson (Mångkamp)

28 Agnes Åkerman (Mångkamp)

29 Jonna Adlerteg (Mångkamp)

1 Jonna Adlerteg (Barr)

1 Jessica Castles (Bom)

1 Jessica Castles (Fristående)

2 Jonna, Agnes, Jessica, Alva, Marcela (Lag)

EM , Glasgow

86 Jessica Castles (Mångkamp)

107 Jonna Adlerteg (Mångkamp)

2 Jonna Adlerteg (Barr)

45 Jessica Castles (Bom)

7 Jessica Castles (Fristående)

WCC, Paris

2 Jonna Adlerteg (Barr)

24 Jessica Castles (Barr)

7 Jessica Castles (Bom)

10 Jessica Castles (Fristående)

YOG, Argentina

7 Tonya Paulsson (Mångkamp)

7 Tonya Paulsson (Barr)

13 Tonya Paulsson (Bom)

32 Tonya Paulsson (Fristående)

VM, Qatar

47 Jessica Castles (Mångkamp)

101 Marcela Torres (Mångkamp)

212 Jonna Adlerteg (Mångkamp)

8 Jonna Adlerteg (Barr)

90 Jessica Castles (Barr)

114 Marcela Torres (Barr)

66 Jessica Castles (Bom)

178 Marcela Torres (Bom)

39 Jessica Castles (Fristående)

164 Marcela Torres (Fristående)

WC, Cottbus

14 Jonna Adlerteg (Barr)

RESULTATRESULTAT
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NATIONELLA TÄVLINGAR 2019

JSM, Malmö

1 Emelie Westlund, Eskilstuna GF (Mångkamp)

SM, Malmö

1 Tonya Paulsson, GK Motus-Salto (Mångkamp)

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR 2019

WC, Melbourne

4 Jonna Adlerteg (Barr)

WC, Baku

5 Jonna Adlerteg (Barr)

WC, Doha

4 Jonna Adlerteg (Barr)

EM, Polen

14 Jessica Castles (Mångkamp)

86 Izabella Trejo (Mångkamp)

89 Jonna Adlerteg (Mångkamp)

5 Jonna Adlerteg (Barr)

38 Jessica Castles (Barr)

29 Jessica Castles (Bom)

46 Izabella Trejo (Bom)

15 Jessica Castles (Fristående)

33 Izabella Trejo (Fristående)

JNM, Västerås, Sverige

1 Jennifer Williams (Barr)

4 Nathalie Westlund (Barr)

7 Emelie Westlund (Barr)

11 Malva Lundqvist Wingren (Barr)

13 Kristina Åhlin (Barr)

8 Kristina Åhlin (Hopp)

16 Jennifer Williams (Hopp)

17 Malva Lundqvist Wingren (Hopp)

18 Emelie Westlund (Hopp)

19 Nathalie Westlund (Hopp)

8 Jennifer Williams (Bom)

12 Kristina Åhlin (Bom)

18 Emelie Westlund (Bom)

24 Malva Lundqvist Wingren (Bom)

25 Nathalie Westlund (Bom)

1 Jennifer Williams (Fristående)

12 Malva Lundqvist Wingren (Fristående)

14 Kristina Åhlin (Fristående)

24 Nathalie Westlund (Fristående)

25 Emelie Westlund (Fristående)

3 Malva, Jennifer, Nathalie, Emelie, Kristina (Lag)

JVM, Gyor, Ungern

25 Jennifer Williams (Mångkamp)

27 Jennifer Williams (Barr)

16 Jennifer Williams (Bom)

41 Jennifer Williams (Fristående)

EYOF, Baku

39 Nathalie Westlund (Mångkamp)

52 Emelie Westlund (Mångkamp)

20 Nathalie Westlund (Barr)

30 Jennifer Williams (Barr)

36 Emelie Westlund (Barr)

36 Jennifer Williams (Bom)

53 Nathalie Westlund (Bom)

71 Emelie Westlund (Bom)

44 Emelie Westlund (Fristående)

45 Nathalie Westlund (Fristående)

VM, Stuttgart

75 Jonna Adlerteg (Mångkamp)

90 Jessica Castles (Mångkamp)

75 Jonna Adlerteg (Barr)

107 Jessica Castles (Barr)

48 Jessica Castles (Bom)

127 Jonna Adlerteg (Bom)

84 Jessica Castles (Fristående)

113 Jonna Adlerteg (Fristående)

European Games, Minsk

24 Jessica Castles (Mångkamp)

34 Jessica Castles (Barr)

18 Jessica Castles (Bom)

3 Jessica Castles (Fristående)

MANLIG ARTISTISK  GYMNASTIK

NATIONELLA TÄVLINGAR 2018

JSM, Helsingborg

1 Marcus Stenberg, Luleå (Mångkamp))

SM, Helsingborg

1 David Rumbutis, Hammarbygymnasterna (Mångkamp)

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR 2018

WCC, Osijek

8 Karl Idesjö (Barr)

YOG kval, Baku

20 Marcus Stenberg (Mångkamp)

28 Joakim Lenberg (Mångkamp)

JNM, Danmark

1 David Rumbutis (Mångkamp)

2 Marcus Stenberg (Mångkamp)

7 Luis Il-Sung Melander (Mångkamp)

11 Victor Javenfeldt (Mångkamp)

13 Joakim Lenberg (Mångkamp)

1 Victor, Joakim, Luis, David, Marcus (Lag)

NM, Danmark

12 Kim Wanström (Mångkamp)

14 Karl Idesjö (Mångkamp)

17 Filip Lidbeck (Mångkamp)

25 Tony Do (Mångkamp)

23 Henrik Schröder (Mångkamp)

3 Tony, Karl, Filip, Henrik, Kim (Lag)

JEM, Glasgow

19 David Rumbutis (Mångkamp)

14 Luis, Joakim, David, Marcus, Victor (Lag)

EM, Glasgow

93 Karl Idesjö (Mångkamp)

108 Filip Lidbeck (Mångkamp)

92 Filip Lidbeck (Fristående)

54 Karl Idesjö (Ringar)

30 Karl Idesjö (Barr)

32 Karl Idesjö (Räck)

58 Filip Lidbeck (Räck)

WCC, Paris

22 Kim Vanström (Fristående)

35 Pontus Kallanvaara (Fristående)

30 Kim Vanström (Bygelhäst)

38 Pontus Kallanvaara (Bygelhäst)

19 Karl Idesjö (Ringar)

34 Karl Idesjö (Barr)

27 Kim Vanström (Räck)

35 Karl Idesjö (Räck)

VM, Qatar

60 David Rumbutis (Mångkamp)

91 Kim Vanström (Mångkamp)

124 Karl Idesjö (Mångkamp)

182 Filip Lidbeck (Mångkamp)

209 Wiliam Broman (Mångkamp)

42 Filip Lidbeck (Fristående)

72 Kim Vanström (Fristående)

78 David Rumbutis (Fristående)

118 Karl Idesjö (Fristående)

71 David Rumbutis (Bygelhäst)

117 Wiliam Broman (Bygelhäst)

161 Kim Vanström (Bygelhäst)

202 Filip Lidbeck (Bygelhäst)

RESULTATRESULTAT
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79 Wiliam Broman (Ringar)

110 David Rumbutis (Ringar)

139 Kim Vanström (Ringar)

149 Karl Idesjö (Ringar)

144 Wiliam Broman (Barr)

156 Kim Vanström (Barr)

161 David Rumbutis (Barr)

166 Karl Idesjö (Barr)

70 Karl Idesjö (Räck)

114 David Rumbutis (Räck)

127 Kim Vanström (Räck)

138 Filip Lidbeck (Räck)

33 Wiliam, Karl, Filip, David, Kim (Lag)

YOG, Argentina

17 Marcus Stenberg (Mångkamp)

12 Marcus Stenberg (Fristående)

23 Marcus Stenberg (Bygelhäst)

16 Marcus Stenberg (Ringar)

26 Marcus Stenberg (Barr)

15 Marcus Stenberg (Räck)

NATIONELLA TÄVLINGAR 2019

JSM, Malmö

1 Marcus Stenberg, Luleå (Mångkamp)

SM, Malmö

1 David Rumbutis, All star Gymnastics GF (Mångkamp)

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR 2019
EM, Polen

59 Kim Vanström (Mångkamp)

68 Christopher Soos (Mångkamp)

73 Karl Idesjö (Mångkamp)

16 Kim Vanström (Fristående)

66 Karl Idesjö (Fristående)

94 Christopher Soos (Fristående)

94 Kim Vanström (Bygelhäst)

102 Christopher Soos (Bygelhäst)

110 Karl Idesjö (Bygelhäst)

68 Karl Idesjö (Ringar)

89 Kim Vanström (Ringar)

90 Christopher Soos (Ringar)

50 Karl Idesjö (Barr)

59 Kim Vanström (Barr)

63 Christopher Soos (Barr)

51 Karl Idesjö (Räck)

81 Kim Vanström (Räck)

90 Christopher Soos (Räck)

JNM, Sverige

5 William Hyll (Fristående)

11 Vilgot Hyll (Fristående)

15 Mattias Larsson (Fristående)

16 William Sundell (Fristående)

18 Viktor Javenfeldt (Fristående)

1 Mattias Larsson (Bygelhäst)

6 Viktor Javenfeldt (Bygelhäst)

13 William Sundell (Bygelhäst)

15 Vilgot Hyll (Bygelhäst)

18 William Hyll (Bygelhäst)

3 Mattias Larsson (Ringar)

14 William Sundell (Ringar)

15 Vilgot Hyll (Ringar)

16 Viktor Javenfeldt (Ringar)

19 William Hyll (Ringar)

2 Viktor Javenfeldt (Barr)

4 Mattias Larsson (Barr)

11 William Sundell (Barr)

15 Vilgot Hyll (Barr)

20 William Hyll (Barr)

3 Viktor Javenfeldt (Räck)

5 Mattias Larsson (Räck)

15 William Sundell (Räck)

19 William Hyll (Räck)

20 Vilgot Hyll (Räck)

7 Mattias Larsson (Hopp)

12 Viktor Javenfeldt (Hopp)

14 Vilgot Hyll (Hopp)

21 William Hyll (Hopp)

22 William Sundell (Hopp)

3 Mattias Larsson (Mångkamp)

6 Viktor Javenfeldt (Mångkamp)

14 William Sundell (Mångkamp)

15 Vilgot Hyll (Mångkamp)

17 William Hyll (Mångkamp)

3 William H, Viktor, Mattias, William S, Vilgot (Lag)

WCC, Osijek

4 Karl Idesjö (Barr)

JVM, Gyor, Ungern

31 Marcus Stenberg (Mångkamp)

76 William Sundell (Mångkamp)

106 Vilgot Hyll (Mångkamp)

26 Marcus Stenberg (Fristående)

92 Vilgot Hyll (Fristående)

116 William Sundell (Fristående)

38 William Sundell (Bygelhäst)

43 Marcus Stenberg (Bygelhäst)

75 Vilgot Hyll (Bygelhäst)

50 Marcus Stenberg (Ringar)

107 Vilgot Hyll (Ringar)

108 William Sundell (Ringar)

56 Marcus Stenberg (Barr)

83 William Sundell (Barr)

89 Vilgot Hyll (Barr)

31 Marcus Stenberg (Räck)

102 William Sundell (Räck)

106 Vilgot Hyll (Räck)

23 Marcus, William, Vilgot (Lag)

EYOF, Baku

21 Marcus Stenberg (Mångkamp)

55 William Sundell (Mångkamp)

65 Vilgot Hyll (Mångkamp)

19 Marcus Stenberg (Fristående)

54 Vilgot Hyll (Fristående)

66 William Sundell (Fristående)

16 William Sundell (Bygelhäst)

45 Marcus Stenberg (Bygelhäst)

47 Vilgot Hyll (Bygelhäst)

24 Marcus Stenberg (Ringar)

56 William Sundell (Ringar)

71 Vilgot Hyll (Ringar)

28 Marcus Stenberg (Barr)

46 William Sundell (Barr)

61 Vilgot Hyll (Barr)

12 Marcus Stenberg (Räck)

59 William Sundell (Räck)

69 Vilgot Hyll (Räck)

14 Vilgot, Marcus, William (Lag)

WCC, Paris

16 Kim Vanström (Fristående)

28 Christopher Soos (Fristående)

18 David Rumbutis (Bygelhäst)

33 Kim Vanström (Bygelhäst)

11 David Rumbutis (Hopp)

28 Karl Idesjö (Barr)

39 Christopher Soos (Barr)

30 Karl Idesjö (Räck)

31 David Rumbutis (Räck)

VM, Stuttgart

49 David Rumbutis (Mångkamp)

102 Karl Idesjö (Mångkamp)

211 Kim Vanström (Mångkamp)

40 David Rumbutis (Fristående)

68 Karl Idesjö (Fristående)

91 Kim Vanström (Fristående)

73 David Rumbutis (Bygelhäst)

148 Kim Vanström (Bygelhäst)

190 Karl Idesjö (Bygelhäst)

99 Karl Idesjö (Ringar)

122 David Rumbutis (Ringar)

17 David Rumbutis (Hopp)

61 Karl Idesjö (Barr)

108 David Rumbutis (Barr)

101 David Rumbutis (Räck)

137 Kim Vanström (Räck)

143 Karl Idesjö (Räck)

WCC, Cottbus

18 Filip Lidbeck (Hopp)

20 Karl Idesjö (Barr)

28 Kim Vanström (Barr)

33 Karl Idesjö (Räck)

15 Kim Vanström (Fristående)

16 Filip Lidbeck (Fristående)

RESULTATRESULTAT
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TRAMPOLIN OCH DMT

NATIONELLA TÄVLINGAR 2018

JSM, Klippan

Flickor 1 Linneá Larsson, Klippans GK 
  (Individuell trampolin)

  1 Linneá Larsson & Sofia Redman,  
  Klippans GK & Trampolinklubben Levo 
  (Synkron)

 1 Thea Liljeroth, Gefle Flyers GK (DMT)

Pojkar 1 Andreas Fältman, Uppsala Gymnastikförening 
  (Individuell trampolin)

  1 Alvin Olsson & Lucas Kjellén 
  Trampolinklubben Levo 
  (Synkron)

  1 Andreas Fältman, Uppsala Gymnastikförening 
  (DMT)

SM, Helsingborg

Damer 1 Hanna Rydén, Upplands Väsby GK 
  (Individuell trampolin)

  1 Hanna Rydén & Lina Sjöberg 
  Upplands Väsby GK & Uppsala GF (Synkron)

  1 Lina Sjöberg, Uppsala Gymnastikförening  
  (DMT)

Herrar 1 Felix Holgersson, TK Levo  
  (Individuell trampolin)

  1 Jonas Nordfors & Måns Åberg 
  Upplands Väsby GK (Synkron)

  1 Jonas Nordfors, Upplands Väsby GK (DMT)

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR 2018

EM, Baku

Damer 19 Lina Sjöberg (Individuell trampolin)

  35 Hanna Ryden (Individuell trampolin)

  38 Alice Flensburg (Individuell trampolin)

  40 Alva Lemoine (Individuell trampolin)

  16 Hanna Rydén & Lina Sjöberg (Synkron)

  8 Alice, Alva, Hanna, Lina (Lag trampolin)

Herrar 28 Måns Åberg (Individuell trampolin)

  29 Oscar Smith (Individuell trampolin)

  56 Felix Holgersson (Individuell trampolin)

  58 Jonas Nordfors (Individuell trampolin)

  8 Jonas Nordfors & Måns Åberg (Synkron)

  18 Felix Holgersson & Oscar Smith (Synkron)

  10 Måns, Felix, Jonas, Oscar (Lag trampolin)

JEM, Baku

Damer 55 Linnea Larsson (Individuell trampolin)

  61 Sofia Redman (Individuell trampolin)

  24 Linneá Larsson & Sofia Redman (Synkron)

Världscup, Brescia, Italien

Damer 22 Lina Sjöberg (Individuell trampolin)

  26 Alva Lemoine (Individuell trampolin)

  29 Alice Flensburg (Individuell trampolin)

  32 Hanna Ryden (Individuell trampolin)

  8 Hanna Rydén & Lina Sjöberg (Synkron)

  11 Alice Flensburg & Alva Lemoine (Synkron)

Herrar 22 Måns Åberg (Individuell trampolin)

  34 Felix Holgersson (Individuell trampolin)

  40 Jonas Nordfors (Individuell trampolin)

  41 Oscar Smith (Individuell trampolin)

  7 Jonas Nordfors & Måns Åberg (Synkron)

  18 Felix Holgersson & Oscar Smith (Synkron)

Världscup, Loule, Portugal

Damer 42 Lina Sjöberg (Individuell trampolin)

Herrar 22 Oscar Smith (Individuell trampolin)

  29 Jonas Nordfors (Individuell trampolin)

  32 Måns Åberg (Individuell trampolin)

  36 Felix Holgersson (Individuell trampolin)

  10 Felix Holgersson & Oscar Smith (Synkron)

  15 Jonas Nordfors & Måns Åberg (Synkron)

RESULTAT

NM, Göteborg

Damer 1 Lina Sjöberg (DMT)

  2 Clara Melin (DMT)

  3 Lovisa Persson Suorra (DMT)

  4 Linnéa Larsson (DMT)

  6 Mathilda Tullgren (DMT)

  8 Siri Elisson (DMT)

Herrar 1 Jonas Nordfors (DMT)

  2 Gustav Tingelöf (DMT)

  3 Andreas Fältman (DMT)

  6 Linus Oledal (DMT)

Damer 2 Lina Sjöberg (Individuell trampolin)

  4 Alva Lemoine (Individuell trampolin)

  7 Alice Flensburg (Individuell trampolin)

  8 Hanna Ryden (Individuell trampolin)

Herrar 1 Oscar Smith (Individuell trampolin)

  2 Måns Åberg (Individuell trampolin)

  3 Felix Holgersson (Individuell trampolin)

  5 Jonas Nordfors (Individuell trampolin)

  6 Niklas Lindqvist (Individuell trampolin)

VM, Ryssland

Damer 58 Lina Sjöberg (Individuell trampolin)

  1 Lina Sjöberg (DMT)

Herrar 33 Felix Holgersson (Individuell trampolin)

  39 Oscar Smith (Individuell trampolin)

  80 Måns Åberg (Individuell trampolin)

  6 Felix Holgersson & Oscar Smith (Synkron)

  10 Jonas Nordfors (DMT)

  23 Gustav Tingelöf (DMT)

NATIONELLA TÄVLINGAR 2019

JSM, Lidköping

Flickor 1 Linnéa Larsson, FK Tor (Individuell trampolin)

  1 Mira Wassberger & Thea Liljeroth 
  Upplands Väsby GK & Gefle Flyers GK  
  (Synkron)

  1 Thea Liljeroth, Gefle Flyers GK (DMT)

Pojkar 1 Lucas Kjellén, TK Levo (Individuell trampolin)

  1 Linus von Heideman & Lucas Kjellén 
  Västra Frölunda TK & TK Levo (Synkron)

  1 Lucas Kjellén, TK Levo (DMT)

SM, Malmö

Damer 1 Lina Sjöberg, Uppsala Gymnastikförening  
  (Individuell trampolin)

  1 Alva Lemoine & Lina Sjöberg 
  Uppsala Gymnastikförening (Synkron)

  1 Lina Sjöberg, Uppsala Gymnastikförening  
  (DMT)

Herrar 1 Jonas Nordfors, Upplands Väsby GK  
  (Individuell trampolin)

  1 Jonas Nordfors & Måns Åberg 
  Upplands Väsby GK (Synkron)

  1 Jonas Nordfors, Upplands Väsby GK (DMT)

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR 2019

WC, Baku

Damer 35 Lina Sjöberg (Individuell trampolin)

Herrar 74 Oscar Smith (Individuell trampolin)

WC, Minsk

Damer 41 Lina Sjöberg (Individuell trampolin)

  49 Alice Flensburg (Individuell trampolin)

  11 Alice Flensburg & Lina Sjöberg (Synkron)

Herrar 55 Jonas Nordfors (Individuell trampolin)

  62 Måns Åberg (Individuell trampolin)

  63 Oscar Smith (Individuell trampolin)

  87 Niklas Lindqvist (Individuell trampolin)

  23 Jonas Nordfors & Måns Åberg (Synkron)

European Games, Minsk

Damer 10 Lina Sjöberg (Individuell trampolin)

Herrar 16 Måns Åberg (Individuell trampolin)

  21 Jonas Nordfors (Individuell trampolin)

  6 Måns Åberg & Jonas Nordfors (Synkron)

WC, Khabarovsk

Damer 33 Lina Sjöberg (Individuell trampolin)

  1 Lina Sjöberg (DMT)

Herrar 33 Oscar Smith (Individuell trampolin)

  5 Gustav Tingelöf (DMT)

WC, Valladolid

Damer 37 Lina Sjöberg (Individuell trampolin)

Herrar 56 Måns Åberg (Individuell trampolin)

  65 Jonas Nordfors (Individuell trampolin)

  17 Måns Åberg & Jonas Nordfors (Synkron)

VM, Tokyo

Damer 51 Lina Sjöberg (Individuell trampolin)

  1 Lina Sjöberg (DMT)

Herrar 30 Jonas Nordfors (Individuell trampolin)

  61 Måns Åberg (Individuell trampolin)

  44 Oscar Smith (Individuell trampolin)

  17 Jonas Nordfors (DMT)

Lag  11 Jonas, Måns, Oscar (Lag trampolin)

RESULTAT
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INTERNATIONELLA TÄVLINGAR 2019
WC, Sofia

63 Cassandra Pettersson (Mångkamp)

66 Alva Svennbeck (Mångkamp)

64 Alva Svennbeck (Tunnband)

66 Cassandra Pettersson (Tunnband)

60 Cassandra Pettersson (Boll)

61 Alva Svennbeck (Boll)

59 Cassandra Pettersson (Käglor)

65 Alva Svennbeck (Käglor)

62 Cassandra Pettersson (Band)

66 Alva Svennbeck (Band)

VM, Baku

96 Cassandra Pettersson (Mångkamp)

104 Alva Svennbeck (Mångkamp)

87 Cassandra Pettersson (Tunnband)

106 Alva Svennbeck (Tunnband)

85 Alva Svennbeck (Boll)

94 Cassandra Pettersson (Boll)

126 Cassandra Pettersson (Käglor)

133 Alva Svennbeck (Käglor)

141 Meja Engdahl (Käglor)

105 Cassandra Pettersson (Band)

132 Alva Svennbeck (Band)

136 Meja Engdahl (Band)

RESULTAT

RYTMISK GYMNASTIK

NATIONELLA TÄVLINGAR 2018
JSM, Helsingborg

1 FU-ML, Jönköpings GF (DTQ)

1 Meja Engdahl Petersson, Landskrona Kvinnliga GF 
(Individuellt) 

1 Landskrona Kvinnliga GF (Juniortrupp)

1 Tuva Henckel, Meja Engdahl Petersson, Celine Vergara, 
Alma Månsson, Sanna Agic, Emma Jönsson,  
Astrid Kristensson Nilsson och Lucia Modeér Castro,  
Landskrona Kvinnliga GF (Lag)

SM, Helsingborg

1 WM-MEP, Landskrona Kvinnliga GF (DTQ)

1 Cassandra Pettersson, Örnsköldsviks GK  
(Individuell mångkamp)

1 Alma Wikström, Cassandra Pettersson, Jenny Nordin 
och Sandra Krantz, Örnsköldsviks GK (Lag)

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR 2018
YOG kval, Moskva

48 Meja Engdahl Petersson (Mångkamp)

JNM Norge

8 Meja Engdahl Petersson (Individuell mångkamp)

11 Angelina Ekström (Individuell mångkamp)

13 Alma Wernborg (Individuell mångkamp)

14 Ida Önnegren (Individuell mångkamp)

17 Tuva Henckel (Individuell mångkamp)

4 GF Uppsalaflickorna (Juniortrupp)

6 Landskrona KvGF (Juniortrupp)

3 Ljungman/Uddén (DTQ)

4 Ida, Tuva, Angelina, Meja, Alma (Lag)

NM, Norge

7 Cassandra Pettersson (Individuell mångkamp)

9 Winny He (Individuell mångkamp)

13 Clara Göthberg (Individuell mångkamp)

14 Wilma Mårtensson (Individuell mångkamp)

17 Alma Wikström (Individuell mångkamp)

4 GF Uppsalaflickorna (Seniortrupp)

3 He/Skanse (DTQ)

4 Andersson/Kastensson (DTQ)

3 Alma, Winny, Clara, Cassandra, Wilma (Lag)

EM, Guadalajara, Spanien

42 Meja Engdahl (Mångkamp)

54 Meja Engdahl (Tunnband)

64 Meja Engdahl (Boll)

62 Meja Engdahl (Käglor)

58 Meja Engdahl (Band)

NATIONELLA TÄVLINGAR 2019
JSM, Malmö

1 Amelia Olsson, Tuva Adolfsson, Torsby GF (DTQ)

1 Landskrona Kvinnliga GF (Juniortrupp)

1 Alma Månsson, Astrid Kristensson Nilsson, Sanna Agic, 
Linnea Larsson, Tuva Henckel och Emma Jönsson 
Landskrona Kvinnliga GF (Lag)

1 Tuva Henckel, Landskrona Kvinnliga GF (Individuell 
mångkamp)

SM, Malmö

1 Ellen Kastensson, Marlen Vaidla 
GF Uppsalaflickorna (DTQ)

1 Olivia Teixeira, Emma Göransson, Matilda Persson,  
Alva Svennbeck, Marlen Vaidla, Evelina Gommel,  
Maja Isaksson och Ellen Kastensson 
GF Uppsalaflickorna (Lag)

1 Alva Svennbeck, GF Uppsalaflickorna (Individuell 
mångkamp)

RESULTAT
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HOPPREP

NATIONELLA TÄVLINGAR 2018

JSM, Helsingborg

Flickor 1 Louise Sigsjö, Kämpinge GF  
  (Individuell master)

  1 Nova Norrwie, Tranås GS (Tripplar)

Lag  1 Emmi Frostensson, Felina Dahlquist,  
  Linnea Palade, Meja Hedin och Mira Larsson 
  Kämpinge GF

SM, Helsingborg

Damer 1 Elin Söderlund, Kämpinge GF  
  (Individuell master)

  1 Ellen Forsell, Kämpinge GF (Tripplar)

Herrrar 1 Felix Vigren, Kämpinge GF  
  (Individuell master)

  1 Svante Bengtsson, Höganäs GF (Tripplar)

Lag  1 Isa Vigren, Julia Nydemark, Marina Jalkell och  
  Smilla Eliasson, Kämpinge GF

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR 2018

VM, Shanghai

2 Isa Viberg, Julia Nydemark, Marina Jalkell och  
Smilla Eliasson (Mångkamp)

12 Elin Söderlund, Elsa Skansjö, Louise Söderlund och 
Sara Nässel (Mångkamp)

20 Ellen Forssell och Elsa Sundén (Mångkamp)

21 Maja Weimarck och Tintin Matthijs (Mångkamp)

1 Isa Viberg, Julia Nydemark, Marina Jalkelloch  
Smilla Eliasson (4*45 sekunder snabbet dubbelrep – 
Svenskt rekord, 604 steg)

2 Isa Viberg, Julia Nydemark, Marina Jalkell och  
Smilla Eliasson (Trean i dubbelrep)

3 Isa Viberg, Julia Nydemark, Marina Jalkell och  
Smilla Eliasson (Fyran i dubbelrep)

3 Elin Söderlund, Elsa Skansjö, Louise Söderlund och 
Sara Nässel (4*30sekunder snabbhet, enkelrep)

NATIONELLA TÄVLINGAR 2019

JSM, Malmö

FLickor 1 Ina Murmark. Kämpinge GF  
  (Individuell Overall)

  1 Ina Murmark, Kämpinge GF (Tripplar)

Lag  1 Alva Linderoth, Louise Sigsjö, Magda Mur-
mark    och Svea Karlsson (Kämpinge GF)

SM, Malmö

Damer 1 Sara Nässel, Kämpinge GF (Individuell overall)

  1 Isa Vigren, Kämpinge (Tripplar)

Herrar 1 Felix Vigren, Kämpinge GF  
  (Individuell Overall)

  1 Elias Bäckström, Lycksele (Tripplar)

Lag  1 Isa Vigren, Julia Nydemark, Marina Jalkell och 
  Smilla Eliasson, Kämpinge GF

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR 2019

EM, Österrike

Damer 12 Sara Nässel (Individuell master)

  18 Thea Weinitz (Individuell master)

  3 Isa Vigren (Tripplar)

  9 Ellen Forsell (Tripplar)

Herrar 11 Felix Vigren (Individuell master)

  17 Svante Bengtsson (Individuell master)

  4 Felix Vigren (Tripplar)

  9 Svante Bengtsson (Tripplar)

Lag  4 Isa Vigren och Sara Nässel

  14 Elsa Sundén och Elin Eliasson

  15 Meja Hedin och Linnea Palade

  16 Matilda Nyholm och Emma Olbin

RESULTAT RESULTAT

AEROBIC GYMNASTICS

NATIONELLA TÄVLINGAR 2018
JSM, Staffanstorp

1 Alva Larsson

SM, Staffanstorp

För få deltagare vid SM 2018 för att dela ut SM-tecken.

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR 2018
Inga deltagare vid internationella mästerskap.

NATIONELLA TÄVLINGAR 2019
SM, Malmö

1 Wilma Jönsson

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR 2019
Inga deltagare vid internationella mästerskap.
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Box 11016, 100 61 Stockholm. Växel: 08-699 60 00, info@gymnastik.se

Besök oss gärna på

www.gymnastik.se
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