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Svensk Gymnastik är samlingsnamnet för all den verksamhet som 
gymnaster, ledare, föreningar, förbund, kommittéer, råd,  utbildare 
och domare bedriver tillsammans. Det är en omfattande och mång-
facetterad verksamhet med många olika former och uttryck. Allt 
från den grundläggande barngymnastiken till seniorernas rörel-
seglädje.

Däremellan finns en mångfald av olika aktiviteter inom gymnastiken, 
som kan handla om tävling, träning eller uppvisning. Genom den 
gemensamma utvecklingsmodellen som gymnastiken samlas kring 
och de tillhörande nyckelfaktorerna ges 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 respekt för varandra. Gymnastikens värde-
grund med tillhörande uppförandekod är en bas för all verksamhet. 

Svensk Gymnastik och vår verksamhet är unik. Många vänder sig till 
gymnastiken när det gäller den grundmotoriska träningen och ser 
med fascination på det som vi ser som naturligt. Det ska vi värna om.
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER 
2016-2017

/16
Svensk Gymnastik fortsätter 
att växa och antalet medlem
mar i Gymnastikförbundet 
stiger till 245 000 aktiva i  
1069 föreningar.

I mars utser förbundsstyrelsen Årets förening och Årets 
ledare 2015. Hanna Björk (Umeå GF) och Gefle GF fick 
ta emot priserna om 10 000 respektive 15 000 kr.

Efter tolv framgångsrika år som Gymnastikförbun
dets ordförande avslutar Malin Eggertz Forsmark 
sitt uppdrag. På förbundsmötet i april i Stockholm 
väljs Anna Iwarsson till ny ordförande. David Ahlin 
och Eva Sundmalm väljs in i styrelsen och Patrik 
Tengwall och Tina Sahlén lämnar styrelsen. 

Förbundsmötet beslutar om Svensk Gymnastik Vill 
och en justering i visionsmålet kopplat till grupp
träningsverksamheten och stadiet Aktivt liv görs.

Under SMveckan i Norrköping deltar trampolin och 
tricking och genomför lyckade SMtävlingar, vilka 
även sänds i SVT.

Sverige står värd för VM i hopprep i Malmö i slutet 
av juli. Förutom ett mycket lyckat evenemang, 
med fin mediebevakning, tar Sverige hem hela sex 
 medaljer under tävlingarna. 

Emma Larsson representerar som enda gymnast 
Sverige på OS i Rio och genomför en mycket fin 
 tävling, där hon inte var långt från en finalplats. 

Sverige tar två guld och ett silver i EM i truppgym
nastik. Senare under året nomineras mixedlaget till 
Årets lag på Idrottsgalan. 

Under året utbildas cirka 9 000 kursdeltagare vid 400 
utbildningstillfällen.

En ny nationell kommitté för gruppträning, startar 
upp sin verksamhet under året.

/17
2017 inleds med en utveck
lingshelg för föreningar med 
elitverksamhet. 

Gymnastikförbundet lämnar in två motioner till 
Riksidrottsmötet, RIM, i april. Motionerna är kopp
lade till införandet av en etisk kod, idrottsombuds
man samt förlängd preskriptionstid vid regelbrott 
och mottogs med bred majoritet.

Styrelsen utser Alexandra Nyström från Örebro 
GF KIF till Årets ledare 2016. Norrköpings GF får 
utnämningen Årets Gymnastikförening 2016.
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I början av sommaren står den nya hemsidan,  
www.gymnastik.se klar. I samband med det lan
seras det nya varumärket Svensk Gymnastik. Som 
en del i varumärkesstrategin har även varumärket 
Gymmix genomlysts. 

Förbundsstyrelsen fattar beslut om att genomföra 
en förstudie gällande ägarskapet i förhållandet till 
Idrottsfolkhögskolan Lillsved (u.p.a). Syftet är att 
ta ett ägaransvar genom att se till kopplingen och 
sambandet mellan verksamheten som bedrivs på 
Lillsved i förhållande till de mål och strategier som 
finns formulerade i Svensk Gymnastik Vill. 

I oktober genomförs Gymnastikforum. Liksom 
under Forum 2015 var deltagarantalet högt och gläd
jande är att många nya föreningar hittar till denna 
typ av mötesplatser. 

På SMveckan i Borås genomförs SM i truppgymna
stik, trampolin och kvinnlig artistisk gymnastik. 
Lina Sjöberg tar under året brons i grenen dubbel
minitrampolin på World Games och på VM. Sverige 
tar genom Kämpinge GF silver i overalltävlingen på 
EM i hopprep.

2017 utbildas cirka 10 000 kursdeltagare via 400 
kurstillfällen, något som är nytt rekord. Arbetet med 

att ta fram en ny ledarutbildning har fortsatt under 
året och de första nya utbildningarna planeras att 
genomföras under 2018. 

På UEG, europeiska gymnastikförbundet, kongress 
väljs Per Sjöstrand till president i den trupptekniska 
kommittén och Maria Ståhl blev omvald i kommit
tén för Gymnastics for All. Malin Eggertz Forsmark 
avstod från att kandidera för omval.

Europeiska gymnastikförbundet, UEG, har tilldelat 
Sverige och Gymnastikförbundet förtroendet att 
arrangera EM och JEM i trampolin, DMT och power
tumbling. Mästerskapet kommer gå i Scandinavium, 
Göteborg 710 maj 2020.

En ny nationell kommitté för uppvisning startar upp 
sin verksamhet under året.

Kulturutskottet genomför under året en uppföljning 
av statens stöd till idrotten och gymnastiken är en 
av fyra idrotter som följs upp. Gymnastiken lyfts 
fram som ett förbund som aktivt verkat för att stärka 
förutsättningarna för barn och ungas idrottande.

Tillväxten inom Svensk Gymnastik fortsätter och 
antalet medlemmar i förbundet uppgår till 258 720 
medlemmar i 1 073 föreningar. 
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Det började med ett lyckat förbundsmöte i april 2016 
och har sedan dess fortsatt i samma goda framtids
anda. Som ny ordförande var det viktigt för mig att 
få träffa och lära känna många. Efter mängder med 
möten och samtal med styrelseledamöter, ledare, trä
nare, gymnaster och medarbetare runt om i landet 
kan jag konstatera att det finns det en tydlig gemen
sam ansats  en stark vilja att ytterligare förbättra, 
stärka och utveckla verksamheten. Vår organisation 
genomsyras av ett stort engagemang där alla på sitt 
unika sätt bidrar till en större helhet som vi kallar 
Svensk Gymnastik. Som bonus har jag under dessa 
två år fått en fördjupad förståelse för gymnastikens 
mångfald av olika uttryck vilket imponerar.

Under de senaste åren har det blivit allt tydligare 
att Svensk Gymnastiks verksamhetsidé, visionsmål 
2020 samt utvecklingsmodellen med tillhörande 
nyckelfaktorer blir allt mer relevant ur ett sam
hällsperspektiv. De pågående samhällsförändring
arna påverkar oss alla och vi i förbundsstyrelsen 
är oroade över vad detta kommer att få för konse
kvenser för barn, unga, vuxna och äldres motoriska 
förmågor och färdigheter över tid. Med detta menas 
både avseende barn och ungas grundläggande 
 motoriska inlärning under uppväxten såsom moto

risk färdighetsträning genom hela livet. För en del 
kan det handla om mentala och fysiska förutsätt
ningar för att kunna tävla på elitnivå medan andra 
vill röra på sig för att må bra. Mot bakgrund av 
detta känns det alldeles särskilt glädjande att kunna 
konstatera att våra antagna strategier nu har börjat 
omsättas till konkret verksamhet. Tillsammans 
attraherar vi allt fler vilket gör att vi under 2017 pas
serade en kvarts miljon medlemmar. Detta tack var 
ett fantastiskt engagemang i alla 1 073 föreningar! Vi 
kan vara stolta, men inte nöjda.

Förbundsstyrelsen inledde efter förbundsmötet 2016 
ett strategiskt utvecklingsarbete med fokus på 2028. 
Detta har gått som en röd tråd i styrelsens arbete 
senaste två åren och kommer att inkludera många 
fler framöver. Visionsmålen 2020 och utvecklings
modellen med tillhörande nyckelfaktorer ligger 
fast och styrelsen ser dessa samt Riksidrottsför
bundets strategi 2025 som en hävstång inför Svenska 
Gymnastikförbundets kommande framtid. För
bundsstyrelsen har genomfört ett flertal fördjupande 
arbetsprocesser i syfte att mejsla fram strategiskt 
avgörande utvecklingsområden som har stor 
påverkan på vår gemensamma förmåga att vidare
utvecklas. En fråga som vi alla vet är central för i 

JAG HAR MÖTTS  

MED VÄRME  
OCH STORT  

 ENGAGEMANG
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stort sett alla föreningar är bristen på tillfredsstäl
lande eller total avsaknad av tränings och tävlings
miljöer. En annan fråga är hur vi vidareutvecklar 
strategier och arbetsätt för ledare och tränare att 
vara hållbara och känna engagemang över tid. Det 
grundliga utvecklingsarbetet med den nya utbild
ningsplattformen har haft stort fokus senaste åren 
och kommer garanterat kunna vara en del av den 
lösningen. Utredningen av förbundets nationella och 
regionala organisation har också bidragit till goda 
förutsättningar att kunna vidareutveckla oss som en 
gemensam förbundsorganisation. Målbilden är ett 
förbund som uppfattas arbeta modernt och anpassat 
efter föreningarnas behov och önskemål. 

En konkret effekt av förbundsstyrelsens strategiar
bete är presentationen av nya varumärket Svensk 
Gymnastik under 2017. I och med den lanseringen 
kan man å ena sidan se det som en målgång, men 
jag vill hellre se det som en start. Ett avstamp för en 
fortsatt stark utveckling av Svensk Gymnastik.

Anna Iwarsson, ordförande förbundsstyrelsen

JAG HAR MÖTTS  

MED VÄRME  
OCH STORT  

 ENGAGEMANG

ORDFÖRANDEORD
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Verksamhetsidén – Rörelse hela livet – kan sammanfattas 
enligt nedan:

Svensk Gymnastik har många ansikten. Rolig och lekfull träning i ständigt nya former. 
Tävlingsutmaningar 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.

MODELLENS NYCKELFAKTORER
• Utgå från barnrättsperspektivet. 

• Vårda och utveckla ett brett utbud av gymnastik i 
olika former. 

• Säkerställa välutbildade och kompetenta ledar

• Uppmuntra utövarnas inre drivkraft. 

• Ta hänsyn till individuell utveckling. 

• Träna smart. 

• Ha tålamod och tillåta att det tar tid att nå toppen

• Bestå av välmående föreningar. 

• Arbeta med kvalitetssäkrade strukturer. 

• Ständigt utvecklas.

Svensk Gymnastik fortsätter växa och utvecklas. De 1 073 gymnastikföreningar 
som är medlemmar i Gymnastikförbundet har tillsammans 258 720 medlemmar.  

VISIONSMÅL 2020
• 2020 har Gymnastikförbundets föreningar sam

manlagt minst 400 000 medlemmar i hela landet.

• 2020 är femton procent av alla barn upp till 12 år 
medlemmar i en gymnastikförening.

• 2020 tränar minst 150 000 medlemmar inom 
Träna för aktivt liv, varav 100 000 i en certifierad 
Gymmixförening och vi har 200 certifierade 
Gymmixföreningar.

• Senast 2020 tar svenska gymnaster minst en 
 medalj på EM och VM eller OS.

• 2020 är alla idrottslokaler i kommunala skolor 
utrustade med gymnastikredskap enligt Gym
nastikförbundets rekommendationer.

• 2020 har det fattats beslut om eller projekterats för 
minst 20 nya specialanläggningar för föreningar
nas verksamhet. 

UTVECKLINGSMODELL FÖR SVENSK 
GYMNASTIK 
Svensk Gymnastik är en rörelse i ständig rörelse. 
Förbundsmötet har satt upp utmanande mål och vill 
välkomna ännu fler till gymnastikens breda verk
samhet. Det sker en ständig utveckling och målet 
är att hela tiden bli ännu bättre. Svensk Gymnastiks 
utvecklingsmodell lägger grunden för detta. Model
lens pusselbitar beskriver stadier där olika förening
ar och individer kan välja ”sin” form av gymnastik, 
hela livet. 

Modellen bygger på stadier. De fyra första har en 
grund av social och fysisk kompetens. Två stadier 
handlar om träning och/eller tävling med livslång 
aktivitet och rörelse som mål. Två siktar på maximal 
prestation. Inom Svensk Gymnastik ska individer 
kunna röra sig mellan olika stadier, i egen takt och 
ambitionsnivå. Till utvecklingsmodellen finns tio 
nyckelfaktorer kopplat.

OM OSS
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TILLVÄXT ÖVER 10 ÅR

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Antal föreningar 1 230 1 205 1 163 1 130 1 096 1 078 1 080 1 064 1069 1073

Antal medlemmar 214 694 210 376 213 732 209 733 213 570 217 862 226 146 229 251 244 750 258 720

ASSOCIERADE FÖRBUND
Gymnastikförbundet har samarbetsavtal med Svenska Cheerleadingförbundet och Svenska Drillförbundet.

OM OSS

Under en tioårsperiod har andelen medlemmar ökat med cirka 20 procent, vilket 
innebär 43 500 nya medlemmar. Tillsammans har de 1073 medlemsföreningarna 
258 720 medlemmar. Glädjande är att medlemstillväxten under året syns i samtliga 
regioner. Det är även spännande att antalet medlemmar växer i snabbare takt än 
landets befolkningstillväxt.
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OMVÄRLDSPERSPEKTIV
Svensk Gymnastik är sedan en tid tillbaka den kom
munikativa plattformen och varumärket som samlar 
allt och alla som tillhör gymnastiken inom vårt land. 
Det är påtagligt att fler vill vara en del av gymnas
tiken något som sträcker sig långt utöver den enskil
da aktiviteten. Allt fler följer gymnastiken i sociala 
och traditionella medier och vi ser fler aktörer i vår 
omvärld som också vill berätta om och föra fram 
gymnastiken. Utvecklingen är påtaglig inte bara i 
Sverige utan också i våra nordiska grannländer. 

Det unika i utvecklingen av Svensk Gymnastik 
är att engagemanget verkligen handlar om aktivi
tet och tillhörighet. Det faktiska medlemskapet i 
gymnastikföreningarna ökar, en utveckling som 
har en direkt koppling till ökande aktivitet. Ur ett 
omvärldsperspektiv är detta högst intressant. Vi 
upplever att medlemskapet har ett innehåll och får 
ett reellt värde. 

Forskningen visar att det ideella engagemanget 
inom Sverige är relativt konstant och ligger på höga 
nivåer ur en internationell jämförelse. Men samtidigt 
är det något som är under omvandling. Det är lättare 
att engagera och engageras i kortare uppdrag och 
kring specifika insatser snarare än att det självklara 
är ett livstidsengagemang. Detta är fenomen som 
såklart också är påtagliga i gymnastikföre ningar. 
Men vi bryter också denna trend. Gymnastik är en 
idrott där människor löser medlemskap för att man 
vill, inte för att man måste. 

Tillsammans har vi genom vårt gemensamma beslut 
att anta utvecklingsmodellen med tillhörande nyck
elfaktorer också antagit utmaningen att erbjuda fler 
möjligheten att komma in, fler att stanna kvar, och 
få fler att nå sin fulla potential. Detta är inte utan ut
maningar, dels för att vi tänker nytt i våra befintliga 
verksamheter, men också för att vi inkluderar nytt 
som når nya eller andra målgrupper än de som vi 
traditionellt har attraherat.  
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Denna fina utveckling får oss inom Gymnastikför
bundet att vara fortsatt motiverade att arbeta vidare 
kring gymnastikföreningarnas förutsättningar. 
Det handlar bland annat om att kunna utbildas och 
utvecklas som ledare samt att föreningar skall få re
levant tillgång till träningstider och ändamålsenliga 
lokaler. Just därför tas det nu fram ett nytt och mer 
flexibelt utbildningssystem. Just därför behöver vi 
på alla nivåer samarbeta för att fortsatt och förstärkt 
nå framgång kring hall och anläggningsfrågan, 
och inom detta område är vår samlade förmåga att 
samspela med omvärlden helt avgörande.

Under 2017 har #metoo rörelsen vuxit sig stark. 
Gymnastikförbundet välkomnar detta upprop och 
tror att det kommer att bidra till en förändring i 
samhället i stort och därmed också för oss som finns 
inom gymnastiken. Vi tänker naturligtvis fortsatt ar
beta starkt för våra värderingar och den etik som vi 

vill stå för. Vi har under de senare åren tagit många 
tuffa beslut och vi har haft god effekt av de system 
som vi inrättat, bland annat genom Gymnastik
ombudsmannen och den Juridiska Nämnden. Det är 
dock viktigt att peka på att dessa frågor inte isolerat 
löses genom strukturer utan den riktiga lösningen 
sitter i vår gemensamma kultur och ledarskap. För 
oss handlar det etiska området inte bara om en 
hygienfaktor, utan en trygg och attraktiv förenings
miljö utgör den fundamentala grunden för all 
idrottslig verksamhet! 

Johan Fyrberg
Generalsekreterare Gymnastikförbundet
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SPONSORER OCH 
PARTNERS
Svensk Gymnastik blir allt starkare. Antalet med
lemmar ökar, gymnastiken tar allt större plats och 
verksamheterna utvecklas. Idag är exempelvis 
17 procent av alla flickor i Sverige mellan 712 år 
medlem i en gymnastikförening. Verksamheten 
skulle emellertid inte vara så framgångsrik utan de 
sponsorer och samarbetspartners som Gymnastik
förbundet har. 

Riksidrottsförbundet (RF) är en av Gymnastik
förbundets största partners och gymnastiken har 
förutom de ekonomiska bidragen ett stöd och utbyte 
inom områden som exempelvis juridik, kommuni
kation, utbildning, elitstöd samt barn och ungdoms
idrott. De olika typerna av finansiellt stöd som 
Gymnastikförbundet och medlemsföreningarna får 
eller ansöker om är:

• SFbidrag

• Stimulansstöd

• Idrottslyft

• RFs Elitstöd

Gymnastikförbundet har ett nära samarbete med 
Sveriges Olympiska Kommitté, SOK. Samarbetet är 
kopplat till OSgrenarna inom gymnastiken, samt 
de Topp och Talangprogram som SOK driver.

Stadium är exklusiv leverantör av kläder till Gym
nastikförbundet. En specialdesignad kollektion är 
framtagen till våra landslag. Förbunds och utbildar
kollektionen tas fram i samarbete med Stadium och 
olika typer av plagg och kollektioner tas fram till 
gruppträningsverksamheten Gymmix.
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Vera Sport är exklusiv sponsor och leverantör av 
Gymnastikförbundets tävlings och förtränings
dräkter till våra landslag. 

Unisport (tidigare Rantzow Sports och Lindén 
Equipment for Gymnastics AB, LEG) har ett långsik
tigt och mångårigt samarbete med Gymnastikför
bundet. Avtalets fokus ligger på anläggningsfrågan 
och Gymnastikförbundet får dessutom stöd med 
redskap till ett antal tävlingar i truppgymna stik 
varje år samt till Lillsveds Idrottsfolkhögskola.

Samarbetet med investmentbolaget Catea består av 
två delar. De är förbundssponsor till Gymnastikför
bundet 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.

Under 2017 tecknades ett nytt avtal mellan RF, 
Svenska Spel och Gymnastikförbundet. Samarbetet 
syftar till att få fler i rörelse och möjliggör att Gym
nastikförbundet kan förstärka arbetet inom anlägg

ningsfrågorna. 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 och ha tålamod. Kopplat till dessa 
nyckelfaktorer finansierar Pensum ett projekt kring 
medicinskt stöd. Projektet får även stöd från Svedea 
och Riksidrottsförbundet.

Scandic är Gymnastikförbundets partner  gällande 
boende på tävlingar, konferenser och event. Hotell
kedjan har ett attraktivt sporterbjudande till före
ningar som väljer att bo på hotell i samband med 
tävling eller träningsläger. 

Genom ett samarbete mellan Gymnastikförbundet 
och Folkspel ges alla gymnastikföreningar en möj
lighet att tjäna extra pengar till lagkassan genom att 
sälja Folkspels produkter.

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



14

OMFATTANDE UT- 
BILDNINGSVERKSAMHET
Gymnastikförbundet tillhandahåller och genomför 
utbildningar inom hela det breda utbudet som ryms 
inom Svensk Gymnastik. Det går hand i hand med 
nyckelfaktorn Vårda och utveckla ett brett utbud av 
gymnastik i olika former samt Säkerställa välutbil
dade och kompetenta ledare.

Gymnastikförbundets utbildningsverksamhet är 
idag näst störst av alla specialförbund inom Riks
idrottsförbundet med cirka 400 utbildningstillfäl
len och närmare 9 000 kursdeltagare under 2016 
respektive närmare 10 000 kursdeltagare under 2017. 
Glädjande är att deltagarantal och utbildningstil
lfällen fortsätter att öka. En utvärdering efter vårter
minen 2017 visade att hela 71 procent av deltagarna 
var nöjda med sin utbildning. 

UTBILDARSTABEN UTVECKLAS OCH 
UTVECKLAR
Under verksamhetsperioden har utbildarstaben 
förändrats. Nya utbildare har tillkommit och andra 
har fallit ifrån. Utbildarna är Gymnastikförbundets 
språkrör och möter alla deltagare varje år. Under 
2016 och 2017 har samtliga utbildare (närmare 170 
stycken) träffats för att diskutera Svensk Gymnas
tik Vill med fokus på nyckelfaktorerna Utgå från 
barnrättsperspektivet, Uppmuntra utövarnas inre 
drivkraft, Ta hänsyn till individuell utveckling, 
Träna smart samt Ha tålamod och tillåta att det tar 
tid att nå toppen. 

Dessutom har fokus på utbildarträffarna varit den 
pågående utbildningsrevisionen, som kopplar till 
nyckelfaktorerna Arbeta med kvalitetssäkrade 
strukturer och Ständigt utvecklas. 

UTBILDNING
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SAMARBETEN
Samarbetet med GIH har fortsatt där gymnastik
studenterna på tränarlinjen fått stöd i diverse frågor. 
Samarbetet med Korpen har fortsatt, där deras 
medlemmar har möjlighet att gå Gymnastikförbun
dets utbildningar till medlemspris. Även samarbetet 
med PRO har fortsatt, där Gymnastikförbundet 
ansvarade för Baskurs Gruppträning, Gruppträning 
Gympa och Seniorträningsutbildningen på PROs 
folkhögskola Gysinge. Seniorutbildningen har även 
anordnats för Lillsveds Idrottsfolkhögskolas elever.

Gymnastikförbundet samarbetar även med SISU 
Idrottsutbildarna kring utbildningar i syfte att ut
veckla föreningsmiljön.

Därutöver har samarbete med Frisksportens 
Ungdomsförbund inletts, framförallt för att gynna 
trampolinföreningar med dubbelt medlemskap.  

UTBILDNINGSMATERIAL
Distributionen av utbildningsmaterial flyttades 
januari 2017 från Holmbergs i Malmö AB till 
 T ryckservice i Ängelholm AB. 

UTBILDNINGSREVISION OCH  
FRAMTID
Verksamhetsperioden har vidare i hög utsträckning 
präglats av det omfattande projektet kring Gymnas
tikförbundets nya utbildningssystem. I april 2016 
fattade Förbundsmötet beslut om genomförande av 
en utbildningsrevision, den hade i sin tur föregåtts 
av en gedigen översyn av våra ledar och tränarut
bildningar som inkluderade bland annat enkäter, 
workshops och djupintervjuer. 2016 präglades av 
arbete i en SISUledd projektgrupp och förankrings
arbete gentemot framförallt utbildare och regioner. 
Under 2017 gick arbetet in i början på en flerårig 
implementeringsfas. 
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INTERNATIONELL 
VERKSAMHET INOM 
SVENSK GYMNASTIK
Gymnastikförbundets tradition av starkt internatio
nellt engagemang fortsätter. Målet är att medverka 
i de internationella sammanhangen för att påverka 
och lära. I fokus för svenskt vidkommande är Svensk 
Gymnastiks grundvärderingar och syn på demo
krati och transparens. Under verksamhetsperioden 
20162017 har både Internationella Gymnastikför
bundet (FIG) och Europeiska Gymnastikförbundet 
(UEG) genomfört sina kongresser med personval. 

FIGkongressen genomfördes i oktober 2016 i 
Tokyo där Margaret Sikkens Ahlquist valdes om 
till president i kommittén Gymnastics for All samt 
som ledamot i FIG:s exekutivkommitté. Därutöver 
är Margaret ledamot i internationella olympiska 
kommitténs kommission för sport and active society. 
Thore Brolin avslutade under perioden sitt engage
mang i FIGs Appeal Tribunal. Bertil Sjöstrand är 
hedersledamot i FIG och Kajsa Murmark är ledamot 
i styrelsen för det Europeiska Hopprepsförbundet 
(ERSO). Vid FIGkongressen medverkade förutom 
Margaret även Johan Fyrberg samt förbundsstyrel
sens representant David Ahlin. Nästa kongress hålls 
under 2018 och är en så kallad mellankongress.

Under 2017 beslutade FIG att skapa en kommission 
för parkour. Utifrån en förfrågan från FIG nominera
de Sverige Ahmed AlBreihi som under året antogs 
av FIG som medlem. Kommissionen är tillsatt för att 
undersöka förutsättningarna för att parkour blir en 
del av FIGs ordinarie verksamhet. 

Den  27:e UEGkongressen genomfördes 2017 i Split, 
Kroatien med alla 50 medlemsnationer närvarade. 
Per Sjöstrand valdes om till ordförande i tekniska 
kommittén för TeamGym och därmed även ledamot 
i UEGs exekutivkommitté. Maria Ståhl valdes om till 
ledamot i kommittén för Gymnastics for all. Malin 
Eggertz Forsmark avslutade efter tolv år sitt engage
mang i UEG och tilldelades UEGs förtjänstmedalj i 
guld. 

Europeisk gymnastik har utvecklats positivt under 
de senaste åren. UEG:s strategi har varit att utveckla 
attraktiva evenemang och utveckla alla discipliner 
likvärdigt, vilket har varit framgångsrikt. Antalet 
deltagare har ökat på alla UEG:s evenemang och 
synligheten har ökat framför allt på sociala medier 
och webstreaming. Detta gäller även de nordiska 
gymnastikförbunden. Alla har lyckats balansera 
utveckling av såväl bredd som elit och samtliga har 
en tillväxt. Den nytillträdda exekutiva kommittén 
inom UEG består av inte mindre än fem nordbor, 
vilket aldrig tidigare skett. Vid UEGkongressen 
medverkade förbundsstyrelsens representant Per 
Malmborg, Johan Fyrberg, Per Sjöstrand, Maria Ståhl 
samt Malin Eggertz Forsmark.

INTERNATIONELLA EVENEMANG 
OCH TÄVLINGAR
Under EUROGYM får gymnaster mellan 1218 år 
visa upp sig, träffa och träna med flera tusen andra 
gymnaster från hela Europa. Förutom uppvisning
arna pågår workshops, forum, musikpartyn och 

INTERNATONELLT
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 mycket annat roligt under veckan. Sverige deltog 
med sex svenska trupper och 200 deltagare på 
 EUROGYM i Tjecken 1824 juli 2016. 

Sommaren 2016 stod Sverige värd för VM i hopprep 
som genomfördes i nära samarbete med Internatio
nella Hopprepsförbundet (FISAC). Arrangörsfören
ingen Kämpinge GF bidrog till en stark upplevelse 
för tävlande, domare, publik, tränare och funktio
närer. Evenemanget blev mycket lyckat och samlade 
cirka 1000 deltagare i Malmö. 

I november 2017 anordnades Nordiska Mäster
skapen i truppgymnastik med Lugi GF som 
ansvarig arrangörsförening. Hela evenemanget 
blev mycket lyckat och lockade en stor publik under 
själva tävlingen. 

NORDISKT SAMARBETE
I april 2016 arrangerades nordiskt möte i Norge 
och under 2017 genomfördes ett möte i Finland där 
generalsekreterarna från länderna, samt ordföran
den under mötet i Norge, träffades. Inför UEGkong
ressen 2017 arrangerades även ett extra nordiskt 
möte i samband med nordiska mästerskapen i trupp 
i Lund. 

INTERNATIONELLT RÅD
Förbundets Internationella råd har under ledning 
av Malin Eggertz Forsmark haft ett antal möten 
och har till uppgift att vara ett beredande organ 
för förbundsstyrelsen. Rådet har under perioden 

förberett beslutsunderlag inför de internationella 
 kongresserna, utvecklat Gymnastikförbundets inter
nationella strategi samt identifierat en rad handlings
punkter för kommande år. 

FRAMTIDA EVENEMANG
Under kommande år fortsätter landslagen att repre
sentera Sverige på såväl mästerskap och andra 
internationella tävlingar. Planeringen är igång för den 
kommande Gymnaestradan i Österrike 2019 samt 
EUROGYM i Belgien 2018. 

Ett informationsmöte kring EUROGYM har genom
förts i Liege i Belgien och marknadsföringsmaterial 
har tagits fram och spridits till regioner och tidigare 
deltagande föreningar.

Gymnaestradan arrangeras vart fjärde år och har sitt 
ursprung i de svenska Lingiaderna 1939 och 1949. 
Den 16:e World Gymnaestradan genomförs den 713 
juli 2019 i Dornbirn, Österrike under mottot ”Come 
together. Show your colours!”. Ett första informations
möte har genomförts och liksom för EUROGYM har 
marknadsföringsmaterial tagits fram och spridits till 
regioner och tidigare deltagande föreningar som har 
möjlighet att anmäla intresse för detta evenemang. 

UEG har tilldelat Sverige och Gymnastikförbundet 
förtroendet att arrangera EM och JEM i trampolin, 
DMT och powertumbling. Mästerskapet kommer gå i 
Scandinavium, Göteborg 710 maj 2020.

INTERNATONELLT



18

All verksamhet inom Svensk Gymnastik omfat
tar någon form av träningsverksamhet i förening. 
Svensk Gymnastik engagerar år 2017 drygt 250 000 
personer, varav cirka 90 000 är ungdomar, vuxna 
och seniorer som är aktiva inom träningsverksam
heten.

Tillväxten av antalet medlemmar i gymnastik
föreningarna förklaras dels genom en ökning av 
redan etablerade träningsformer, dels genom att 
nya träningsformer växer fram.  Det handlar om att 
säkerställa möjligheterna till att uppleva glädje, till
hörighet och att kunna ingå i en social gemenskap 
som både stärker och stöttar. 

Svensk Gymnastik ställer inte träning mot tävling 
utan stödjer och stimulerar föreningarna i arbetet 
med att utveckla ett brett utbud. Att kunna erbjuda 
att gå mellan träning och tävling, eller att antingen 
träna för att tävla, eller träna med ett egenvärde är 
ett gemensamt mål.

Forskning pekar på vikten av att idrotten bör 
erbjuda hög frihetsgrad med en mångfald av trä
nings och tävlingsformer för att kunna behålla unga 
längre i föreningsidrotten. Just denna utveckling och 
potential ska Gymnastikförbundet ta fasta på den 

kommande perioden. Det är även något som Svensk 
Gymnastiks verksamhetsidé och utvecklingsmodell 
med de tillhörande nyckelfaktorerna bygger på.  

Träningsverksamheten drivs till stor del av förening
arna själva. Som motor i arbetet finns flera nationella 
kommittéer som arbetar inom sina verksamhetsom
råden, samt anställd personal på Gymnastikförbun
det som driver och stöttar verksamheten. Kommit
téerna är:
• Gruppträningskommittén

• Barnkommittén

• Parkour och trickingkommittén

• Uppvisningskommittén

• Arbetsgrupp kring alla kan gympa

• Ungdomskommittén 

UNGDOMSINFLYTANDE EN DEL AV 
SVENSK GYMNASTIK
Ungdomskommittén har under perioden arbetat 
för att öka medvetenheten kring vad unga kan 
tillföra i en styrelse genom utbildningsinsatsen 
Unga utmanar i samarbete med SISU idrottsutbil
darna. Ungdomskommittén har dessutom fått en 
adjungerad plats i Gymnastikförbundets styrelse, 

TRäNing 
INOM SVENSK GYMNASTIK
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något som ökat medvetenheten kring ungdoms
frågor. Kommittén har även funnits representerad på 
Riksidrottsforum och Riksidrottsmötet. Kommittén 
har även genomfört utbildningsinsatsen Utveckla 
Framtiden som ska inspirera unga ledare till nya 
verksamheter som de sedan kan ta med sig till sin 
lokala förening och på så sätt bredda gymnastik
verksamheten lokalt. 

VARUMÄRKEN INOM TRÄNINGS-
VERKSAMHETEN
Som en del i Gymnastikförbundets varumärkes
strategi har de varumärken som används inom ett 
antal träningsverksamheter genomlysts.

Bamsegympa är en väl integrerad verksamhet i 
många föreningar och fortfarande ökar antalet 
användare för varje år. Bamsegympans fördel är 
att föräldrar men också ungdomar med eller utan 
gymnastikerfarenhet snabbt kan leda egna grup
per via den ledarutbildning som erbjuds. I arbetet 
med Bamsegympa så har Gymnastikförbundet stor 
draghjälp av Egmont som huvudlicenstagare till 
varumärket Bamse vilket bidrar till kännedom om 
varumärket bland allmänheten. 

Framgent kommer fokus att ligga på att lyfta grupp
träningsverksamheten inom Svensk Gymnastik. 
Däremot fortsätter de 156 föreningarna som har valt 
att vara en del av nätverket för Gymmix att arbeta 
med det gemensamma varumärket. Det tidigare 
ambassadörsnätverket läggs ned, men Gymnastik
förbundet fortsätter liksom tidigare att stötta 
Gymmixföreningarna så de kan marknadsföra sin 
verksamhet på ett enhetligt sätt. 

Gympakidz som varumärke avvecklas, då 
varumärkes arbetet inte bidragit till att utveckla 
medlemsföreningarnas verksamhet.  Utbildning
arna kommer erbjudas under samma namn även 
kommande år men information på hemsidan och 
materialet i webbshopen har tagits bort.
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BARNgymnastik
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Barngymnastiken är grunden för Gymnastikförbundets  verksamhet. 
Ur barngymnastiken växer förbundets breddverksamhet, liksom 
morgondagens tävlingsgymnaster. Den grundmotoriska träning som 
barngymnastiken ger skapar goda förusättningar för all form av fysisk 
aktivitet.

Under perioden har barnkommittén format sin roll 
och även rekryterat nya medlemmar. Arbetat har 
fokuserat på motorisk grundträning i skolan, ut
veckling av Bamsegympa, träningsgymnastik samt 
samarbete i de regionala kommittéerna.

Motorisk grundträning i skolan är ett stort och om
fattande arbete, där Svensk Gymnastik har möjlighet 
att bidra. Denna aktivitet ansåg kommittén var för 
omfattande för att endast drivas av ideellt engage
mang. Det har därför beslutats att arbetet kommer 
drivas av nationella kansliet där kommittén har en 
expertroll. Projektet kommer genomföras med stöd 
från Framåtfonden (ett samarbete med Svenska Spel 
och RF) och inkludera både barngymnastik och 
utvecklad grundmotorisk träning för skolan. Med 
anledning av projektet har också en genomgång av 
befintligt material i gymnastikbutiken riktat mot 
barn, skola och förskola påbörjats och kommer fort
sätta under kommande år. 

Bamsegympan är en fin verksamhet i många före
ningar. Med syfte att utveckla konceptet har frågor 

ställts till alla ledare som gått en Bamsegympa 
utbildning sedan 2014. Kommittén arbetar med att 
utvärdera resultatet och kommer därefter ta beslut 
om det fortsatta arbetet. Klart är att Bamsegympa 
är en så pass viktig del av barngymnastiken att den 
kommer fortsätta att bedrivas i framtiden. Under det 
gångna året har musiken digitaliserats och nästa år 
fyller Bamsegympan 10 år vilket kommer marknads
föras och firas på olika sätt.  

Alla former av gymnastik som inte innehåller inslag 
av tävling, har flitigt diskuterats i barnkommittén. 
Kommittén vill medverka till att skapa både fler trä
ningstillfällen och nya träningsformer. Kommittén 
har även diskuterat olika former av arrangemang för 
regionerna, som kan öppna tillfällen för de gym
naster som vill ses och träna och ha roligt tillsam
mans. Arbetet fortgår med att konkretisera en plan/
hitta en form, där inspiration bland annat kommer 
hämtas från föreningar som bedriver framgångsrik 
multigympaverksamhet.

BARNGYMNASTIK

BARNgymnastik
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Uppvisnings- 
gymnastiken
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Uppvisningar och shower är en härlig del av Svensk Gymnastik och 
har en lång tradition att luta sig mot. Att visa upp vad man kan till såväl 
sin egen som publikens nöje kan leda till helt fantastiska upplevelser 
och  gemenskaper livet ut. 

Internationellt finns det återkommande evenemang 
som Svensk Gymnastik är en del av genom de upp
visningstrupper som reser till Golden Age, EURO
GYM och World Gymnaestrada. 

Under EUROGYM får gymnaster mellan 1218 år 
visa upp sig, träffa och träna med flera tusen andra 
gymnaster från hela Europa. Förutom uppvisningar
na pågår workshops, forum, musikpartyn och myck
et annat roligt under veckan. Sverige deltog med sex 
svenska trupper och 200 deltagare på EUROGYM 
i Tjecken 1824 juli 2016. De svenska trupperna ge
nomförde två uppvisningar som innehöll inspiration 
från truppgymnastik, balett och streetdans och för
utom uppvisningarna testade de svenska deltagarna 
på en mängd olika aktiviteter som arrangerades i 
samband med evenemanget.

Planeringen är igång för EUROGYM i Belgien 2018. 
Ett informationsmöte kring EUROGYM har genom
förts i Liege i Belgien och marknadsföringsmaterial 
har tagits fram och spridits till regioner och tidigare 
deltagande föreningar som haft möjlighet att anmäla 
intresse för detta evenemang. Fyra föreningar har 

visat intresse och kommer åka på festivalen mellan 
den 1519 juli 2018.

Gymnaestradan arrangeras vart fjärde år och har sitt 
ursprung i de svenska Lingiaderna 1939 och 1949. 
Den 16:e World Gymnaestradan genomförs den 713 
juli 2019 i Dornbirn, Österrike under mottot ”Come 
together. Show your colours!”. Ett första informa
tionsmöte har genomförts och liksom för EURO
GYM har marknadsföringsmaterial tagits fram 
och spridits till regioner och tidigare deltagande 
föreningar som har möjlighet att anmäla intresse för 
detta evenemang.

Antalet föreningar och gymnaster som deltar 
på dessa evenemang har emellertid minskat 
över tid. Det handlar om att visa på bredden och 
uppvisnings gymnastikens egenvärde, något som 
går helt i linje Svensk Gymnastik Vill. Under den 
kommande perioden kommer kommittén jobba med 
olika aktiviteter och insatser för att uppnå detta. En 
ny kommitté har bildats i syfte att stärka det natio
nella sammanhanget för uppvisningsgymnastiken. 

UPPVISNINGS-
GYMNASTIKEN
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ALLA KAN 
GYMPA
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Alla kan gympa innebär att barn och 
ungdomar med olika typer av syndrom, 
utvecklingsstörning, motoriska problem, 
behov av rullstol, neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar och andra funk-
tionsnedsättningar kan träna gymnastik 
på sina villkor. 

Verksamheten kring alla kan gympa har vuxit upp 
och drivs framförallt av eldsjälar inom föreningar i 
Skåne med stöd från Gymnastikförbundets Regi
on Syd. Idag bedriver drygt 50 föreningar alla kan 
 gympa och allt fler grupper sätts igång runt om i 
landet. 

För att kunna ge föreningar och regioner stöd i 
arbetet med denna verksamhet har en  projektledare 
under året kartlagt behoven och presenterat tre 
åtgärdsområden inom utbildning, stödmaterial och 
organisering. Ett område har slutförts  framtagning 
av stödmaterial till föreningar vilket också kommu
nicerats till verksamheten. 

Det material som tagits fram är:
• Broschyr med tips till föreningar som vill komma 

igång med verksamhet

• Välkomstmaterial till nya deltagare 

• Affischer

• Diplom

• Lista med bidrag att söka för verksamheter inom 
alla kan gympa

Under kommande period kommer fokus ligga på 
utbildning vilket handlar om att ta fram två nya 
kurser samt att organisera en nationell kommitté.

ALLA KAN 
GYMPA

ALLA KAN GYMPA



26

Parkour,  
freerunning  
och tricking



27

Parkour,  
freerunning  
och tricking

Parkour kan beskrivas som att ta sig 
från punkt A till punkt B på snabbast, 
smidigast och effektivast sätt möjligt. I 
parkour ses varje hinder som en möjlig-
het att utveckla sin fysiska och psykiska 
kapacitet genom träning, för att över-
komma allt svårare hinder.

Parkour, freerunning och tricking är en av de yngre 
verksamheterna inom Svensk Gymnastik och det 
är ett område under ständig utveckling. Det är som 
träningsform som grenen har sin stora majoritet av 
utövare genom de över 150 föreningar som bedriver 
parkourverksamhet.

Det finns emellertid utövare som tävlar och under 
2016 och 2017 har SM i tricking genomförts. Under 
SMveckan i Norrköping 2016 tog Jonathan Petersson 

PARKOUR, FREERUN-
NING OCH TRICKING

hem titeln efter spännande och publikvänliga tävling
ar på Stora Torget. 2017 genomfördes SM i Sundby
berg och där vann Måns Rudfeldt tävlingen på ett 
övertygande sätt.  

Under perioden har fokus legat på att sprida kun
skap om de olika verksamheterna samt öka antalet 
äldre utövare och tjejer i nya men även befintliga för
eningar. Tävlingsreglementen har uppdaterats och 
kommunicerats med verksamheten för att försöka 
hitta samsyn kring området. Utöver detta har man 
arrangerat ett parkourforum som gett kommittén 
ett antal verksamhetsinriktningar inför komman
de period. Det handlar bland annat om att se över 
utbildningarna, skapa förståelse för hur verksam
heterna kan bedrivas och möjliggöra för utövare att 
nå sin fulla potential oavsett ambitionsnivå genom 
att erbjuda möjligheter till både träning och tävling.

Under 2017 beslutade FIG att skapa en kommission 
för parkour. Utifrån en förfrågan från FIG nomi
nerade Sverige Ahmed AlBreihi som under året 
antogs av FIG som medlem. Kommissionen är tillsatt 
för att undersöka förutsättningarna för att parkour 
blir en del av FIGs ordinarie verksamhet. 
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Gruppträning är en stor verksamhet inom Svensk Gymnastik. Många 
föreningar, över 500 stycken, erbjuder olika gruppträningsformer för 
unga vuxna, vuxna och seniorer. 

Antalet föreningar som bedriver seniorträning växer 
något medan antalet gruppträningsföreningar i stort 
ser en viss tillbakagång under perioden. 

För att stötta gruppträningsföreningarna har Gymna
stik förbundet under perioden tagit fram flera kortare 
program som Afro, Gympa for fun, Kontorsyoga, 
Dubbelgympa och Styrketräning för seniorer som 
föreningar kunnat ta del av via hemsidan. Dessutom 
har tre program lanserats under 2017:
• Lätt och Lagom gympaprogram 

• Sitt och stågympa

• Cirkelstyrka 

Ett sätt att kombinera gruppträning och mer 
traditionell gymnastikträning resulterade i att ett 
träningskoncept, AMT (Avancerad motorisk träning) 
togs fram 2015. Arbetet med att nå ut till föreningar 
med detta material har fortsatt under 2016 och 2017 
och en undersökning visar att innehållet är upp
skattat och främst används som komplement till 
ordinarie verksamhet med deltagare som är över 17 
år. Under den kommande perioden kommer fokus 
ligga på spridning och eventuella uppdateringar av 
materialet så att fler kan ta del samt känner tillhörig
het till materialet och dess innehåll.

Gymnastikförbundet arbetar med att stötta grupp
tränings och Gymmixföreningar med att skapa 
material för marknadsföring av sin verksamhet. 
Exempel på nytt material som tagits fram är:
• Gruppträningsfilm med syfte att visa det breda 

utbudet av gruppträningsaktiviteter

• Nya affischer för gruppträning och Gymmix 

• Nya bilder att använda i kommunikationen

• Uppdaterade termins och medlemskort för 
Gymmix

Som en del av att få hela Sverige i rörelse och förbätt
ra folkhälsan har Gymnastikförbundet tagit fram 
fem pausgympafilmer vilka finns på hemsidan och 
kan användas av alla inom och utom Svensk Gym
nastik. För att ytterligare stimulera och lyfta rörelse
pausens nytta i vardagen spelades ytterligare filmer 
in i samarbete med Blossom Tainton Lindqvist, vilka 
finns på hemsidan.

Gymnastikförbundet samarbetar med flera aktörer 
inom gruppträningsverksamheten. Liksom tidigare 
genomförs utbildningar med PRO i form av Baskurs 
Gruppträning, Gruppträning Gympa och Senior
träningsutbildningen. Utöver det har andra frisk
vårdsdagar arrangerats tillsammans med PRO och 
uppvärmnings och styrkeövningar har lyfts fram i 
PRO:s medlemstidning. Det är inte bara för PRO och i 
den ordinarie utbildningsverksamheten som seni
orträningsutbildningen genomförts. Även Lillsveds 
Idrottsfolkhögskolas elever har haft möjlighet att gå 
denna ett flertal gånger under 2016 och 2017. 

I december 2016 bildades den nationella gruppträ
ningskommittén och redan i januari 2017 träffades 
kommittén med syfte att hitta formerna för arbetet 
framåt. Flera träffar har sedan genomförts under året. 

GRUPPTRÄNING
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Tävlingsverksamheten har under perioden vuxit sett till antal tävlingslicenser och del-
tagare på nationella tävlingar. Detta gäller samtliga discipliner och nivåer. 

Antalet gymnaster som tävlar nationellt har fort
satt öka vilket både visar på utvecklingskraften i 
medlemsföreningarna men också ökar behovet av 
att hitta nya och fler arrangörsföreningar. För att 
underlätta administrationen vid tävlingsanmälan 
har ett nytt system köpts in, IndTA (Individuell 
tävlingsadministration). Systemet är ett samarbete 
mellan sex olika förbund och kommer implemente
ras under 2018.

I januari 2017 genomfördes en utvecklingshelg 
för föreningar med elitverksamhet med fokus 
på utvecklingen av prestationsmiljöer. Tävlings
kommittéerna har fortsatt arbetat utifrån strategi 
tävling och Svensk Gymnastik Vill och tolkningen 
och införandet av utvecklingsmodellen utifrån den 
egna disciplinens förutsättningar och utmaningar. 
Respektive tävlingskommitté samarbetar idag med 
två avdelningar inom Gymnastikförbundet. Med 
avdelningen stöd och service är samarbetet kopplat 

till kommitténs expertroll och med avdelningen 
omvärld och utveckling i frågor som rör just utveck
lingen av disciplinen.

LANDSLAGSVERKSAMHETEN
Svensk tävlingsgymnastik har under perioden haft 
mycket stora framgångar internationellt och visions
målen 2020 har fortsatt uppfyllts under perioden. 
Under respektive disciplin finns mer information 
kring verksamheten och resultat som uppnåtts. 
Under perioden  20162017 har sju stipendiater från 
gymnastiken fått ta emot Riksidrottsförbundet elit
idrottsstipendium.

2016 implementerades en organisationsförändring 
på nationella kansliet och landslagsverksamheten 
samlades i en egen avdelning med Jonas Juhl Chris
tiansen som landslagschef. Det innebar en period 
med internt fokus för att skapa samsyn mellan 
discipliner, nyttja kompetens mellan discipliner och  

Tävling 
INOM SVENSK GYMNASTIK



31

Tävling 
INOM SVENSK GYMNASTIK

skapa mer enhetlig struktur och process för samtliga 
landslag.

Landslagsgymnastiken utvecklas kontinuerligt och 
antalet landslag har utökats i och med att truppgym
nastiken under 2017 bildat tre landslag på juniornivå 
– dam, herr och mixed. Perioden har även inkluderat 
en rad stora utvecklingsprojekt som varit möjliga 
tack vare ökade kvalitativa bidrag från Riksidrotts
förbundet. Arbetet med prestationsutveckling, att 
utifrån utifrån ett holistiskt synsätt se prestation 
som mer och annat än teknisk färdighet, initierades 
genom landslagsledningarna och målet är att nå fler 
föreningar.

Parallellt har ett utvecklingsarbete kring förbättrat 
medicinskt stöd startats och en direkt följd är att 
medverkan av sjukgymnaster inom alla landslag har 
ökat. Detta har varit möjligt tack vare ett förstärkt 
samarbete med Pensum, Svedea och RFElit. Insat
serna har under perioden primärt riktats internt 
inom landslagsverksamheten för att under kom
mande åren fokusera mer mot direkt föreningsnytta. 

Detta innebär bland annat:
• Rekommendationer till föreningar med elitverk

samhet utifrån forskning och erfarenheter i och 
utanför Sverige.

• Färdiga styrkeövningsförslag framtagna av 
sjukgymnaster och fystränare baserat på senaste 
årens problembild inom våra landslagsdiscipliner 
i syfte att förebygga skador.

• Konkreta övningar och inspirationsmaterial för 
självstudie/grupparbete för ledare och gymnaster 
som strävar mot junior och seniorlandslagsmed
verkan för att uppnå insikt i och stöd till faktorer 
som påverkar den aktivas prestationsutveckling.

• Samarbete med företaget AIM Control gällande 
självrapporterat veckoregistrering av fysiskt och 
psykiskt mående har inletts. Trampolinlandsla
get har varit testpiloter i projektet under hösten 
2017 och där tanken är att systemet på sikt ska bli 
tillgängligt för alla medlemsföreningar.

TÄVLING
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Truppgymnastik
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Truppgymnastiken fortsätter att växa både bland damer och herrar. För 
att hantera detta har ett nytt tävlingssystem tagits fram. Sporten får 
även större intresse från allmänheten och media. 

Truppgymnastiken har idag dryga 30 000 licensi
erade tävlingsgymnaster i Sverige. Under perioden
har det arrangerats rikstävlingar inom tre olika nivå
er, från 10 år och uppåt. Under 2017 har 130 olika
föreningar deltagit med totalt 651 trupper. På herr
sidan har antalet lag ökat kraftigt. 2015 tävlade totalt 
31 lag på nationell nivå. 2017 är antalet 84 lag. Det 
är på RM/RT nivå som den stora tillväxten sker. I 
de nordiska mästerskapen är det föreningslag som 
representerar Sverige och under perioden har JNM i 
Odense och NM i Lund genomförts med fina resul
tat av de svenska lagen. 

Ett nytt tävlingssystem för truppgymnastik kommer 
att börja gälla från 1 januari 2018. Framtagandet av 
det nya tävlingssystemet tog sin start under gymnas
tikforum 2015. Det har sedan genomarbetats under 
2016 och 2017 genom olika arbetsgrupper och remis
ser för att presenteras i sin helhet under september 
2017. Det påverkar alla tävlingar utom USM, JSM och 
SM och berör cirka 30 000 gymnaster. Det nya sys
temet är ytterligare ett steg i att sprida utvecklings
modellen ut i tävlingsverksamheten genom att:
• Skapa tydligare utveckling i hela systemet genom 

ett nivåsystem. Detta kommer även inkludera 
tävlingar på regional nivå. 

• Ge fler möjlighet att tävla genom att tillåta fler 
gymnaster per varv på alla nivåer. 

• Höjd ålder för nationella tävlingar för att minska 
tidig selektering.

Truppgymnastik får mer plats i media. Alla stora 
mästerskap för seniorer under 2016–2017 har visats 
av något externt mediabolag i Sverige. Svenska 
mästerskapen 2016 i Lund sändes på Aftonbladet 
TV. EM 2016 i Maribor, Slovenien sändes av SVT på 
SVT Play. Svenska mästerskapen 2017 medverkade 
under SMveckan i Borås och direktsändes av SVT. 
Nordiska mästerskapen 2017 i Lund sändes också di
rekt på SVT och medierättigheterna såldes även till 
Danmark, Norge och Island där tävlingarna direkt
sändes. Truppgymnastiken har också fått en ökad 
närvaro i den lokala pressen. Både tävlingar och 
landslagsgymnaster har fått stor uppmärksamhet. 

DOMARE I FOKUS 
Under 2017 har flera aktiviteter påbörjats och genom
förts för att stärka domarkåren inom trupp. 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. Arbetet med att ta fram en domarhand
bok har påbörjats tillsammans med representanter 
från regionerna. Handboken ska fungera som ett 
stöd för både domare och förbund kring uppdraget 
att vara domare. Under hösten 2017 har två domar
träffar genomförts med positiv respons. Detta är 
något som är tänkt att utvecklas under kommande 
år. Under 2016–2017 har ett flertal internationella 
domare bjudits in att döma flera tävlingar, detta har 
mottagits mycket positivt och kommer förhopp
ningsvis bidra till att sprida sporten i fler länder.

Arbetet med att förankra utvecklingsmodellen kom
mer att fortsätta, att fler ska hålla på längre. Trupp
gymnastiken sprider sig till fler och fler länder, och 
som en ledande nation inom sporten välkomnas 
detta. 

LANDSLAGSVERKSAMHETEN
Under verksamhetsperioden har svenska trupp
gymnaster representerat sina klubblag och Sveriges 
landslag på ett mycket förtjänstfullt sätt. Höjdpunk
ten för perioden var 2016 med EM i Maribor, Slove
nien där seniorlandslagen presterade bästa svenska 
resultatet någonsin. Guld till dam, guld till mixed 
samt silver till herr och därmed totalt sett bästa na
tionen och Sveriges bästa EM någonsin. Mixedlagets 
prestation resulterade dessutom i en nominering till 
Årets Lag, samt medverkan på Idrottsgalan. 

Genom beslut från förbundsstyrelsen kommer 
Sverige från och med 2018 ha landslag även på JEM. 
Tidigare har Sverige representerats av klubblag 
på JEM och efter JEM 2018 kommer beslutet kring 
junior landslag att utvärderas.

Under perioden har en ny landslagsstruktur och 
organisation formerats för att påbörja arbetet inför 
JEM/EM 2018 och 2020. Under sommaren 2017 togs 
en 130 gymnaster stor bruttotrupp ut bestående av 
både juniorer och seniorer. Landslagsstrukturen har 
skapats utifrån ett utvecklingsorienterat fokus. För 
att öka kunskapsspridningen bland ledare och gym
naster är strukturen för juniorsatsningen baserad på 
en regional struktur för att skapa positiv effekt på 
lång sikt snarare än själva mästerskapsmedverkan.

TRUPPGYMNASTIK



Kvinnlig artistisk 
gymnastik

 



35

Kvinnlig artistisk 
gymnastik

 

Positiv tillväxt inom den kvinnliga artistiska gymnastiken och fram-
gångsrik tävlings period för landslagsgymnasterna.

Ungefär 60 föreningar från Malmö till Kiruna och 
Tjörn till Gotland erbjuder idag kvinnlig artistisk 
gymnastik. Antalet medlemmar har stadigt ökat och 
är nu nästan 2 000. Det är en fördubbling i antalet 
gymnaster på tio år. Kvinnlig artistisk gymnastik 
finns nu i sju av landets åtta regioner. 

Svenska stegserierna, som haft positiv inverkan 
på tillväxten inom kvinnlig artistisk gymnastik de 
senaste åren, har under verksamhetsperioden revi
derats ytterligare.

Under 2016 och 2017 har det arrangerats 22 stycken 
riksarrangemang. Kvinnlig artistisk gymnastik var 
för första gången med på SMveckan i Borås 2017. 
Det mediala intresset gör att disciplinen kommer att 
vara med på SMveckan även under 2018.

För ett tiotal år sedan gjordes en större lyckad kraft
samling kallat RM i sikte inom disciplinen. Med 
jämna mellan behöver omtag göras. Därför kom
mer ett större arbete att göras inför arbetet med en 
tillväxt och utvecklingsplan. Kommittén kommer 
inom kort att starta detta projekt genom att kartläg
ga och analysera all möjlig fakta som finns att tillgå. 
Gymnaster kommer att tillfrågas om deras upplevel
ser och vad de drivs av. En enkät kommer att skickas 
till alla ledare och domare. Utifrån detta så kommer 
sedan olika arbetsgrupper att skapas för att utveckla 
det som behövs.

LANDSLAGSVERKSAMHETEN 
Åren 2016 – 2017 har varit mycket framgångsrika och 
har samtidigt inneburit en större omställning. Höjd
punkten nåddes med Emma Larssons prestationer 
på OS i Rio 2016 i form av en 35:e plats i mångkam
pen. Det är den bästa placeringen i OSsammanhang 
av en svensk gymnast på mycket lång tid och hon 
var knappt en poäng från final. 

Under åren har många seniorgymnaster visat hög 
internationell nivå. Emma Larsson och Jonna Adler
teg med flertalet silver och guldmedaljer på World 
Challenge Cups där även Veronica Wagner, Marcela 
Torres och Ece Ayan har tagit finalplatser. NM 2016 
var en framgångsrik tävling med guld till Ece Ayan i 
mångkamp och guld i fristående till Lovisa Estberg. 
2017 återinfördes juniorlandslag efter en period med 
en större gruppering och fokus på inkludering av 
flertalet gymnaster och tränare.

De senaste tiotal åren har Sverige fått respekt på den 
internationella arenan. Landslaget har aldrig haft 
en så bred grupp på seniorsidan som under dessa 
år. Ska positionen bibehållas kommande år krävs en 
stark återväxt till seniorlandslaget. För att en liten 
nation i en stark global konkurrens ska lyckas med 
detta krävs hög kvalitet i träning och tävling, bra 
träningsmiljöer och kompetenta ledare, vilka sam
verkar på tvärs av grupper och föreningar.

KVINNLIG ARTISTISK  
GYMNASTIK
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MANLIG ARTISTISK 
GYMNASTIK

Aktiviteter för såväl bredd som elit för att öka antalet gymna ster samt 
förbättrade förutsättningar för landslaget inom den manliga artistiska 
gymnastiken. 

Drygt 25 föreningar erbjuder idag manlig artistisk 
gymnastik, en siffra som har varit stabil de senaste 
åren. Sett till antalet tävlande gymnaster så uppgår 
siffran till drygt 450 gymnaster. Det är en positiv 
utveckling, dock från relativt blygsamma nivåer. 

Aktiviteterna under perioden har kopplats till att 
göra den manliga artistiska gymnastiken ännu mer 
tillgänglig inom hela utvecklingsmodellen, från 
ung till gammal, bredd till elit. Detta sker genom 
att kontinuerligt underhålla och vidareutveckla ett 
tränings och tävlingssystem för både bredd och 
elit med plats för gymnaster i alla åldrar. Så kall
lade "masterstävlingar" där gymnaster över 30 år 
tävlar mot varandra initierades under 2015 och har 
genomförts i samband med SMhelgen även under 
2016 och 2017. Tävlingsformatet har utvecklats och är 
nu öppen för både män och kvinnor att medverka i, 
samt gymnaster från andra länder. 

För att påverka utvecklingen finns tre ledarutveck
lingsgrupper, där varje grupp har ett specifikt fokus
område beroende på vilken nivå ledarnas gymnaster 
befinner sig. De har samlats ett antal gånger per år 
och tränar tillsammans samt utbyter erfarenheter. 

LANDSLAGSVERKSAMHETEN
Målen som landslagsverksamheten inom den  manliga 
artistiska gymnastiken har haft under 2016–2017 har 
till största del uppfyllts. Juniorerna kom 2016 på elfte 
plats i lagtävlingen på JEM, vilket är Sveriges bästa 
lagtävling någonsin. Dessutom hade Sverige två gym
naster i mångkampsfinalen genom David Rumbutis 
och Kim Wanström, där David placerade sig på 17:e 
plats och Kim på 20:e plats.

Vid EYOF 2017 (Europeiskt juniorOS) gjorde det 
svenska juniorlaget återigen en mycket bra lagtäv
ling och placerade sig även där på en historisk tionde 
plats och en mångkampsfinal för David Rumbutis. 
Seniorerna fokus har under perioden legat på att 
skaffa sig erfarenhet samt att öka antalet  seniorer 
som har möjlighet att träna på heltid, cirka 30 
timmar/vecka. Med den nya sponsorn Catea, där ett 
samarbetsavtal tecknads under 2017, kan nu vissa 
av landslagsgymnasterna erbjudas stipendier så att 
detta kan bli möjligt. Förutom sitt stipendium finan
sieras satsningen genom arbete eller studier på uni
versitetsnivå, vilket sker i en begränsad  omfattning. 

Samarbetet med Catea har även medfört att lands
laget nu tävlar på mer lika villkor jämfört med sina 
konkurrenter. Landslaget har haft ett större antal 
samlingar och fler internationella uppdrag, något 
som är en förutsättning för att kunna ta nästa steg 
mot uppsatta mål. 

Det svenska seniorlaget vann 2017 för första gången 
någonsin NordEM och i den individuella tävlingen 
tog David Rumbutis hem segern. Året innan vann 
Christopher Soos individuellt och det svenska laget 
tog silverplatsen. 2017 deltog tre seniorer på VM i 
Montreal och de fick med sig fina erfarenheter från 
mästerskapet. 

För 2018 handlar om att fortsätta satsningen och ta 
sig in på topp24 vid lagVM i Qatar. Om det målet 
uppfylls innebär det en kvalificering till VM 2019 
med ett lag, samt större chans att kvalificera gym
naster till OS 2020 i Tokyo.
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Inom trampolin och DMT pågår arbetet med att  få fler föreningar och 
gymnaster för att öka tillväxten. Samtidigt utökar landslagsverksam-
heten sin verksamhet med allt fler gymnaster som framgångsrikt deltar 
på de internationella mästerskapen.

Cirka 500 trampolingymnaster tävlar i Sverige idag, 
vilket är en viss tillbakagång jämfört med föregående 
år. Verksamheten bedrivs i 20 föreningar och under 
perioden har 117 tävlingar under 13 tävlingshelger 
genomförts. Under 20162017 har det arbetats men ett 
antal viktiga projekt med den gemensamma nämna
ren att etablera nya trampolinföreningar, för att öka 
tillväxten ytterligare. Två av projekten är:

1. ATTRAHERA NYA FÖRENINGAR
Föreningar med trampolin i sin verksamhet har under 
perioden samlats med syfte att utveckla och utöka 
trampolinverksamheten i Sverige. Som utgångspunkt 
för diskussionen har data från en enkät använts. Enkä
ten genomfördes under 2016 och 2017, vilken samlade 
in information kring föreningarnas behov. Ett konkret 
resultat blev att en ny tävlingsförening i Bålsta (region 
Uppsvenska) har satt igång med verksamhet.

2. REGIONSPROJEKT
Regionsverksamheten utvecklas bland annat genom 
ett nytt reglemente som skall gälla i hela Sverige. Idag 
har de olika regionerna olika reglementen. Tanken är 
att gemensamma reglementen ska kunna attrahera 
nya föreningar att börja tävla i trampolin och detta 
projekt kommer att fortsätta under 2018.

LANDSLAGSVERKSAMHETEN
Trampolinlandslaget har under perioden succesivt 
ökat i storlek. Flera juniorer har tagit steget upp till 
senior samtidigt som flera gymnaster fortsätter sina 
karriärer längre upp i åldrarna. Även på juniorsidan 

har laget breddats och ett nytt uttagningssystem har 
implementerats för juniorerna med ett ändrat ansök
ningsförfarande och testdagar. 

2017 modifierades landslagsstrukturen. Jonas Hei
man engagerades som junioransvarig samtidigt som 
Jenny Söderlund fortsatt som förbundskapten med 
ett helhetsansvar, men med ökat fokus på seniorerna. 

Vid JEM och EM 2016 i Spanien deltog Sverige för 
första gången med lag i både dam och herrtävlingen 
på seniorsidan och den största svenska delegatio
nen på många år, med hela nio gymnaster. Det blev 
också fina framgångar genom Lina Sjöberg som 
tog EMguld i DMT och Jonas Nordfors som tog sig 
till semifinal i trampolin och slutade på 12:e plats. 
Framgångarna fortsatte vid NM i Danmark 2016 
där Sverige tog fem medaljer varav fem guld genom 
Jonas Nordfors (senior) och Felix Holgersson (junior). 

Lina Sjöberg deltog som enda svenska gymnast vid 
World Games i Polen 2017 i DMT och tog bronsmedalj. 
Senare på året följde Lina upp med ytterligare en 
bronsmedalj på VM i Bulgarien. Det var Linas fjärde 
raka mästerskapsmedalj i DMT och hon har på allvar 
etablerat sig i den absoluta världstoppen, vilket hon 
även visade genom att på Canada Cup 2017 bli första 
kvinnan i världen att tävla på en trippel volt med 
halv skruv som upphoppsövning på DMT:n. En 
prestation som fick ett stort genomslag i media och ut i 
gymnastik världen.

TRAMPOLIN
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Rytmisk 
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Rytmisk gymnastik  i Sverige utvecklas genom en ny tävlingskalender och ett nytt 
 tävlingssystem som tar sin utgångspunkt i utvecklingsmodell och nyckelfaktorer.  

Den rytmiska gymnastiken har cirka 300 tävlande 
gymnaster och verksamheten bedrivs i 33 fören
ingar. Under 2017 var det anmälningsrekord till de 
nationella tävlingarna och speciellt Riksserien. Även 
ekonomiskt så går de nationella tävlingarna runt 
vilket är en glädjande utveckling. 

2016 skapades en ny tävlingskalender uppbyggd 
kring en periodisering som tillåter återhämtnings
perioder mellan tävlingsperioderna. Detta för att 
kunna satsa på långvarigt hållbar uppbyggnad och 
utveckling av gymnasterna, samt att det även möj
liggörs att kunna ”träna smart”. 

Samtidigt reviderades de tävlingar som finns för den 
rytmiska gymnastiken på riksplanet. SMtävling
arna finns fortfarande kvar för junior och senior
gymnaster i klasserna individuellt och trupp, nytt 
är klasserna för duo/trio/quattro (DTQ). Ytterligare 
en nyhet är Riksserien som skapats för att passa 
bättre med Gymnastikförbundets nyckelfaktorer och 
utvecklingsmodell. 

Riksserien består av fyra deltävlingar för åldern 13 
och uppåt indelad i junior och seniorklass som i sin 
tur finns i kategorierna BASklass och FIGklass där 
gymnasterna kan välja den intensitet som passar 
bäst för tillfället. På dessa tävlingar finns också möj
lighet för de yngre gymnasterna (alternativt för de 
som inte vill tävla på Riksseriens junior/seniorklas
ser) att träna på att tävla i den så kallade fria klassen. 
I fria klassen tävlar gymnasterna utifrån sin indivi
duella utveckling och endast bedöms utförande och 
artistiskt värde, men ingen placering delas ut. 
Svenska Cupen är en bonustävling för de som lyck
ats bäst i FIGklasserna på Riksserien och en chans 
för 12åringarna att träffas och tävla tillsammans. 
Lagcupen är också ny, eller nygammal. Där tävlar 
varje förening med ett lag och ställer upp med ett 
program i varje redskap, fristående och en trupp 
eller DTQ.

I augusti 2016 hölls den första utbildningen av de 
omarbetade Stegkurserna, för att säkerställa välutbil
dade och kompetenta ledare. Steg 1 var först ut och 
lockade många av de yngre tränarna i Sverige. Att 
vara utbildad tränare är en förutsättning för att få 
delta med gymnaster på tävlingar på riksnivån.
Efter OS 2016 kom det nya reglementet från det in
ternationella gymnastikförbundet FIG, som började 
gälla 2017. I mars 2017 genomfördes en förbunds
domarkurs, vilken innehöll hel del nyheter inom 

bedömningsreglementet (Code of Points). Glädjande 
är att det nu finns ett antal helt nya domare, något 
som har utökat den befintliga domarkåren. Den 
första tävlingen på nya Code of Points var den första 
deltävlingen i den nya Riksserien. 

På juniornivå har tränare och gymnaster anammat 
det nya tänket och valt lämplig klass. På seniornivå 
saknas tyvärr anmälningar i BASklassen men för
hoppningsvis kommer även BASklassen att få fler 
deltagare under nästa verksamhetsperiod. I augusti 
hölls ytterligare en Steg 1 kurs, samt två basickurser 
och nu är det bara ett par föreningar som saknar 
formellt utbildade tränare. Planeringen för Steg 2 är 
i full gång och kommer att hållas i mars 2018. En ut
värdering av det nya tävlingsåret visar att förening
arna är positiva till det nya tävlingsupplägget vilket 
kommer fortsätta att gälla.

LANDSLAGSVERKSAMHETEN
2016 deltog landslaget med full delegation på NM 
i Danmark och Winny He samt Meja Engdahl 
 Petersson representerade Sverige på JEM i Israel. 
Petra Lindgren och Anastasia Ponomarenko repre
senterade på seniorsidan Sverige på VM i Italien. 
Sandra Andersson medverkade som första svenska 
gymnast Univerisiaden i Taipei under 2017 inom 
ramen för Sveriges Akademiska Idrottsförbund, ett 
bevis på att det går att bedriva rytmisk gymnastik 
på hög nivå i kombination med universitetsstudier. 

Utöver mästerskap har många av gymnasterna i 
landslaget tävlat på internationella inbjudningstäv
lingar med sina föreningar vilket är en viktig del 
i gymnasternas utveckling och införskaffande av 
internationell erfarenhet.

Landslaget har vid utgången av perioden minskats 
till åtta gymnaster, vilka kompletteras med en 
bruttotrupp som erbjuds medverkan på vissa läger 
för att bidra till kunskapsspridning och möjliggöra 
delaktighet. Under perioden har fokus inom lands
laget varit att anpassa program och insatser utifrån 
nya bedömningsreglementet, förbättrat grundträ
ning samt utvecklingsinsatser inom områden utöver 
det rent tekniska. Vikten av fysiska och mentala 
parametrar lyfts genom screeningar/rörelseanalyser, 
föreläsning inom idrottsnutrition, inspirationsföre
läsning kring att få ihop livspusslet som elitidrottare 
samt individuella samtal i ämnet mental coaching, 
något som kommer fortsätta de kommande åren.

RYTMISK GYMNASTIK
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Hopprep ger rörelseglädje och utmaningar i såväl ungdoms- och täv-
lingsgrupper men också som gruppträning i olika åldrar. Målet är att fler 
barn och ungdomar hittar föreningar som kan erbjuda hopprep i sin 
verksamhet.

Hopprep är en av de mindre disciplinerna inom 
Svensk Gymnastik och har idag dryga 250 licensiera
de tävlingsgymnaster i Sverige. Under tvåårsperi
oden syns en märkbar ökning av unga hoppare, där 
allt fler tvingas stå i kö för att få prova den kreativa 
och spektakulära sporten. Elithopparna är goda 
förebilder och är beredda att hjälpa nya intresserade 
föreningar att starta upp verksamhet.

Under 2016–2017 har det arrangerats över 30 riks
tävlingar.

VM i hopprep genomfördes sommaren 2016 i Malmö 
och blev en stor framgång på många sätt:
• Tävlingsmässigt med flera svenska medaljer i 

både lag och individuellt

• Professionell organisation med cirka 150 engage
rade funktionärer

• Välfyllda läktare och stort intresse från media

• Generösa sponsorer och ett bra ekonomiskt utfall

• En vecka fylld av sociala aktiviteter, vänskap och 
glädje för de över 1000 deltagarna från 22 olika 
länder

Mästerskapet blev så lyckat tack vare ett mycket 
positivt och utvecklande samarbete mellan, FI
SAC (Fédération Internationale de Saut à la Corde), 

Gymnastikförbundet, Kämpinge GF, Malmö Stad och 
Region Skåne.

Vid EM i Braga i Portugal 2017 blev det också fina 
resultat med silvermedaljer i lagtävlingen, i dubbel
rep och hastighet för seniorer. I dubbelrep tog både 
juniorer och seniorer brons.

Två steg 1kurser genomfördes under 2017. En kurs 
var på Lingvallen och den andra i samband med ett 
hopprepsläger i Höllviken. Under lägret bjöd välkända 
erfarna ledare från Belgien och Tyskland tillsammans 
med Sveriges hopprepselit deltagarna på inspiration, 
trick och nya ideer. Samtidigt arrange rades ett möte för 
alla föreningsledarna tillsammans med utvecklingsan
svarig från Gymnastikförbundet.

I oktober 2017 hölls en internationell domarkurs 
med 25 deltagare i Höllviken, där Pieter Himpe från 
ERSO (European Rope Skipping Organisation) var 
en uppskattad kursledare.

Framtida mål med arbetet är att kunna behålla de 
äldre hopparna längre i fler föreningar samt att 
få fler SMlag på de nationella tävlingarna. Fokus 
kommer även ligga på att få fler föreningar som vill 
arrangera tävlingar. 

HOPPREP
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Aerobic gymnastics verkar för att öka antalet gymnaster inom discipli-
nen. Under perioden har utveckling av en  tävlingsstege varit ett priori-
terat område.

Aerobic gymnastics har idag dryga 150 licensierade 
tävlingsgymnaster i Sverige som är engagerade i 
16 föreningar. Under 2016–2017 har det arrangerats 
närmare 82 tävlingar under 6 tävlingshelger.

Under hösten 2016 genomfördes ett föreningsmö
te där förslag till tävlingsstege presenterades, där 
tävlingsstegen grundar sig på att införa fem nivåer 
för gymnasterna där gymnasterna ska ges möjlighet 
att utvecklas och tävla på rätt nivå i förhållandet till 
deras egen utveckling. Färdigkoreograferade nybör
jarprogram med musik i två nivåer har tagits fram 
vilka är till för de som vill börja att tävla i aerobic 
gymnastics oavsett om man tillhör en ny eller redan 
etablerad förening.

Under 2017 har implementering skett och två tränar
möten har genomförts för att få in synpunkter och 
förslag till utvecklingen. Det finns många utma ningar 
och möjligheter med en tävlingsstege och ett av målen 
är att utveckla disciplinen samt att det ska finnas en 
nivå för alla oavsett om man är nybörjare eller elit.

För att utveckla gymnaster och tränare behövs 
hjälp och influenser från andra länder. Därför har 
genomförandet av utvecklingsläger för gymnaster 
fortsatt. Med gästtränare från bland annat Rumänien 
fick gymnaster och tränare en möjlighet att utveckla 
svårigheterna och höja nivån på sina program. Även 

tränare från den artistiska gymnastiken har anlitats för 
att träna grunder i akrobatik som numera används i 
tävlingsprogrammen.

Fokus inom utbildningsområdet har legat på domar
utbildningar och att hitta nivåerna på respektive 
utbildningssteg i den nya tävlingsstegen. En ”tyckar
bedömning” är framtagen för föreningsdomare för 
bedömning på de lägre nivåerna i tävlingsstegen. 
En ny regionsutbildning har också arbetats fram och 
genomfördes hösten 2017. Ett samarbete med Finlands 
gymnastikförbund har resulterat i en ny förbunds
domarutbildning i två delar med nytt material. Båda 
delarna har genomförts under 2017 med resultatet 13 
nya förbundsdomare. 

Efter att under flera år haft en tävlingshelg beslu
tades att under 2017 genomföra SM och svenska 
cupen på två separata helger. Dessa tävlingar ska 
då sam arrangeras med öppna klubbtävlingar så 
fler gymnaster får möjlighet att tävla under samma 
tävlingsdag. Flera föreningar har under perioden 
deltagit på internationella tävlingar och träningsläger 
av olika slag.

Arbetet framåt fortsätter med att fokusera på att öka 
tillväxten så att fler föreningar ska erbjuda aerobic 
gymnastics.

AEROBIC  
GYMNASTICS
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Styrelsen för Svenska Gymnastikförbundet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

SVENSK GYMNASTIK  
– RÖRELSE HELA LIVET 
Gymnastikförbundet har till uppgift att utveckla 
och stödja gymnastiken i Sverige på sådant sätt att 
den står i överensstämmelse med idrottens mål 
och inriktning enligt 1 kap. Sveriges Riksidrottsför
bunds (RF) stadgar, samt att företräda gymnastiken 
i utlandet. 

Gymnastikförbundets verksamhetsidé är ”Rörelse 
hela livet”:

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

VERKSAMHETSOMRÅDEN 
Gymnastikförbundet och dess föreningar vill i 
enlighet med idédokumentet Svensk Gymnastik Vill 
utveckla ett brett urval av gymnastikformer med 
hög kvalitet anpassade till människors olika behov. 
Målet är att så många som möjligt så länge som 
möjligt får tillfälle att delta i ett aktivt gymnastikut
övande i en attraktiv föreningsmiljö. För att uppnå 
detta krävs bland annat ledare, vilka Gymnastikför
bundet erbjuder utbildningar inom en mängd olika 
nivåer och områden. Det nationella kansliet ansvarar 
för löpande stöd och service till medlemmarna, främst 
inom utbildning, tävling, träning, barn/ungdom, 
föreningsjuridik samt försäkringar. 

Utöver stöd och service så görs insatser inom följande 
områden:

• Omvärld och utveckling: Gymnastikförbundet följer 
och är en del av idrottens generella utveckling. 
Ett genomgående arbete pågår som handlar 
om att erbjuda en attraktiv verksamhet i fören
ingsidrotten till så många som möjligt så länge 
som möjligt. Det innebär att följa och omsätta de 
anvisningar som ges genom Riksidrottsförbundet 
samt aktuell idrottsforskning. Det handlar också 
och framförallt om att omsätta Svensk Gymnastik 

Vill i praktiken. Baserat på de strategiska beslut 
som Gymnastikförbundet fattat drivs nu ett antal 
utvecklingsprojekt som fördjupats under verk
samhetsåret, exempelvis utbildningsrevideringen 
samt inom det medicinska stödet där det skade
förebyggande arbetet inkluderas. 

• Marknad och kommunikation: Som ett led i att syn
liggöra gymnastiken så har arbetet med att lyfta 
fram gymnastiken intensifierats under verksam
hetsåret, primärt genom ett utvecklat arbete inom 
sociala medier. Ett stort arbete har också inletts 
med att bygga en ny hemsida och att forma en ny 
grafisk profil för Gymnastikförbundet respektive 
Svensk Gymnastik. Arbetet med att rekrytera fler 
och fördjupa samarbete med sponsorer har också 
fördjupats, där bland annat ett unikt stor och 
fördjupat samarbetsavtal tecknats med försäk
ringsmäklaren Pensum AB. 

• Landslag: Verksamhetsområdet landslag har 
renodlats och omfattar ansvaret för landslag i fem 
tävlingsdiscipliner men också ett generellt ansvar 
för prestationsutveckling inom Svensk Gymna
stik med koppling till samtliga åtta discipliner. 
Strategi tävling som antogs 2015 har på olika sätt 
omsatts i praktiken bland annat genom gren
specifika utvecklingsplaner.

• Förvaltning: Gymnastikförbundets förvaltning 
har ökat under verksamhetsåret både i avseendet 
omfattning och antal totala verksamheter som 
bedrivs, genom förbundets åtaganden kopplat till 
medlemskap och avtal, men också i en betydande 
generell ekonomisk omsättningsökning. 

LILLSVED
Sedan 1937 är Svenska Gymnastikförbundet huvud
man för Lillsved (Svenska Gymnastikförbundets 
Gymnastikfolkhögskola u.p.a). Med visionen 
”Lillsved coachar för livet” har folkhögskolan 
en egen profil med ett nära samarbete med sin 
huvudman. Lillsved har en representant i förbun
dets pedagogiska råd och "Gymnastikens dag" 
arrangeras årligen för att informera och intressera 
eleverna för Gymnastikförbundets mångfacetterade 
verksamhet. Gymnastikförbundet förlägger både 
längre och kortare utbildningar, samt en rad olika 
konferensverksamheter på Lillsved och eleverna på 
folkhögskolan erbjuds förbundets baskurser. Där
utöver har Gymnastikförbundet också varit aktiv i 
en nybildad fastighetsgrupp.  På styrelsenivå sker 
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samarbetet genom att verksamhetsansvarig, verk
ställande direktör respektive generalsekreterare, har 
en adjun gerad plats i respektive styrelse. Gymnas
tikförbundet har ett ägardirektiv för att tydliggöra 
samarbetet.

GYMNASTIKEVENT I SVERIGE AB
Gymnastikevent i Sverige AB är ett helägt dotter
bolag. Bolagets verksamhet har varit att bedriva 
evenemangs och marknadsverksamhet av engångs
karaktär. Under 2016 togs beslut om att sätta bolaget 
i likvidation då har ingen verksamhet har bedrivits 
på två år.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 
VERKSAMHETSÅRET 2016
Ett lyckat och välbesökt Förbundsmöte genomför
des i Stockholm den 2324 april med 101 röstberät
tigade ombud representerade av 107 föreningar, 
samtliga åtta regioner med 273 röster, samt 97 övriga 
del tagare. Detta följer en trend av att Gymnastik
förbundets mötesplatser upplevs attraktiva med ett 
ökat antal deltagare.

Gymnastikförbundet har under sommaren 2016 
i Malmö stått som värd för världsmästerskapen i 
hopp rep. Arrangemanget blev en stor succé med 
1030 deltagare från hela världen, med en stor 
nationell medial publicitet och inte minst en helt 
unik spridning i sociala medier där enskilda inlägg 
spridits och delats i mångmiljonnivåer över hela 
världen.   VM var ett ekonomiskt och socialt håll
bart evenemang med Kämpinge GF som arrangörs
förening och genomfördes i god samverkan med 
Malmö stad och event i Skåne. 

Gymnastikförbundet har i samverkan och samarbe
te med Gymnastikförbundets region Öst medverkat 
vid politikerveckan i Almedalen och synliggjort 
gymnastiken i ”parken” samt medverkat vid anlägg
ningsseminarium.

Den svenska truppen vid EUROGYM i Tjeckien, 
1824 juli, utgjordes av 171 unga gymnaster från sju 
trupper.  

Gymnastikförbundet har beslutat att lyfta upp 
arbetet med och konceptet kring ”Alla kan Gympa”, 
gymnastik för personer med funktionsnedsätt
ningar, från ett lokalt initiativ till nationell nivå. 

Vid internationella gymnastikförbundets (FIG) 
kongress omvaldes Margaret Sikkens Ahlqvist till 
ordförande i ”Gymnastic for all” kommittén. Inför 
kongressen hade Gymnastikförbundet ett besök av 
Morinari Watanabe, den nu verksamma presidenten 
i FIG, där Svensk Gymnastik fick möjligheten att 
visa upp truppgymnastik samt parkour. 

Gymnastikförbundet har fördjupat samarbetet 
med Friluftsfrämjandet där målet är att erbjuda fler 
som står långt ifrån den organiserade idrotts och 
friluftsverksamheten ett möjligt insteg till rörelse 
och träning. 

Den omorganisation av det nationella kansliet som 
beslutats under senare delen av 2015 har genomförts 
under verksamhetsåret. Överlag kan betydande 
förbättringar konstaterats, bland annat förbättrad 
arbetsmiljö, utökning av verksamhetens omfattning, 
samt ökning av organisationens resurser. En fortsatt 
utmaning är att upprätthålla kvaliteten inom stöd 
och service till och inom alla av Gymnastikförbun
dets verksamhetsområden. 

MEDLEMMAR 
• Tillsammans samlar gymnastikföreningarna 

cirka 245 000 medlemmar. Av de totalt 1069 med
lemsföreningarna har 347 föreningar tävlings
gymnastik. Cirka 61 000 gymnaster har tävlings 
eller träningslicens.

• Gymnastikförbundets kunniga, välutbildade 
ledare är den viktiga ryggraden inom samtliga 
verksamhetsområden.

• Gymnastikförbundet har åtta regioner som är 
egna juridiska personer. Syftet för alla delar av 
organisationen är att ge medlemsföreningarna 
stöd, service och utveckling utifrån de riktlinjer 
som Förbundsmötet beslutar vartannat år och 
som uttrycks i det gemensamma idédokumentet 
Svensk Gymnastik Vill. 
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FLERÅRSÖVERSIKT
2016 2015 2014 2013 2012

Antal föreningar 1 069 1 064 1 080 1 078 1 096

Antal medlemmar 244 750 229 251 226 146 217 862 213 570

Ordinarie SF-stöd, tkr 9 602 8 503 8 538 9 872 10 187

Övriga bidrag, gåvor, tkr 11 263 6 362 6 664 6 539 8 642

Totala intäkter, tkr 42 166 37 871 36 006 35 084 37 279

Självfinansieringsgrad 51% 61% 58% 53% 49%

Årets resultat efter reservering av 

 ändamålsbestämda medel, tkr 
1 080 712 -2 507 -663 959

Eget kapital, tkr 15 234 10 684 9 972 12 480 13 143

Medelantal anställda 23 20 21 22 19

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

• Gymnastikförbundet, dess regionala kontor, samt 
medlemsföreningar ska verka för att styrelser, 
valberedningar, kommittéer och andra organ får 
sådan sammansättning att jämställdhet mellan 
kvinnor, män och ungdomar samt kulturell 
mångfald uppnås. 

• Gymnastikförbundet är en av Sveriges största 
idrottsorganisationer och därmed också en bety
dande aktör i folkhälsoarbetet. Förbundet, dess 
regionförbund och föreningar ska aktivt verka för 
en drog och dopingfri gymnastikrörelse. 

• Gymnastikförbundet har två associerade 
förbund, Svenska Drillförbundet och Svenska 
Cheerleadingförbundet. 

RESULTAT OCH STÄLLNING 
Årets resultat gav ett överskott på cirka 4,5 mkr. I 
det resultatet ligger cirka 2,1 mkr i bidrag som är 
ändamålsbestämda och cirka 1,4 mkr som reserveras 
till framtida ändamål. Överskottet kommer huvud

sakligen från ökade anslag från RF, ökade intäkter 
från medlemsavgifter, tävlings och träningslicenser 
jämfört med budget. Bidragsökningen i resultatet 
förklaras av ökade riktade bidrag för projekt som 
löper över flera år. Del av idrottslyftsmedel har 
omfördelats till förbundet istället för att gå via 
före ningar vilket gjordes tidigare, omfattningen 
är jämförbar med 2015, men nu går bidraget via 
förbundets resultaträkning.

Vid årets slut uppgår det egna kapitalet till cirka 
15,2 mkr. Det egna kapitalet täcker kostnader för 
personalen i sex månader, semester och pensions
skulder samt viss administration enligt RF:s rekom
mendation om riktlinje för det egna kapitalet.

Gymnastikförbundets finansiella tillgångar placeras 
enligt av förbundsstyrelsen antagen placerings
policy. Avkastningen ligger under förväntning och 
det är framförallt aktieallokering, valuta och ränte
placeringar som bidragit till detta. 

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
Tkr Ändamålsbestämda  

medel

Balanserat 

kapital

Totalt eget 

kapital

Ingående balans - 10 684 10 684

Reservering ändamålsbestämda medel 3470 -3470 -

Årets resultat - 4550 4550

Utgående balans 3470 11 764 15 234
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RESULTATRÄKNING   
 NOT 2016 2015

 1   
INTÄKTER

Offentligrättsliga bidrag 2 20 865 680 14 865 174

Medlemsavgifter  7 491 000 6 883 564

Verksamhetsintäkter 3 8 447 335 11 925 788

Övriga intäkter 4 5 361 929 4 196 861

  42 165 944 37 871 387

   

KOSTNADER

Kostnader för varor  
och material 5 -1 452 055 -1 835 639

Övriga externa kostnader 6 -19 865 868 -21 142 406

Personalkostnader 7 -16 012 932 -14 680 730

Avskrivningar 8 -11 160 -69 751

  -37 342 015 -37 728 526 

Verksamhetens resultat  4 823 929 142 861 
   

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA 
INVESTERINGAR

Resultat från värdepapper  
som är anläggningstillgångar 9 -269 418 568 325

Ränteintäkter och  
liknande poster  56 854

Räntekostnader och  
liknande poster  -4 662 -188

Resultat efter  
finansiella poster  4 549 905 711 852 
  

Årets resultat  4 549 905 711 852

Fördelning av årets resultat

Årets resultat enligt 
resultaträkningen  4 549 905

Utnyttjade ändamåls- 
bestämda medel  -

Reservering av ändamåls - 
bestämda medel  -3 470 000

Årets resultat efter fördelning 1 079 905

   

BALANSRÄKNING 
 NOT 2016.12.31 2015.12.31

 1  

TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar   

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 8 11 160 22 320

    
Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 10 50 000 50 000

Långfristiga värdepappers- 
innehav 11 9 179 662 10 928 232

Summa  
anläggningstillgångar  9 240 822 11 000 552 

Omsättningstillgångar  

Handelsvaror    
Handelsvaror  2 445 561 2 666 784

    
Kortfristiga fordringar

Kundfordringar  897 644 1 174 627

Aktuella skattefordringar  71 220 94 693

Övriga kortfristiga fordringar  467 494 424 931

Förutbetalda kostnader och  
upplupna intäkter  664 909 431 570 
  2 101 267 2 125 821 
    
Kassa och bank  8 307 383 1 535 116

Summa omsättnings- 
tillgångar  12 854 211 6 327 721 
 

SUMMA TILLGÅNGAR  22 095 033 17 328 273

    
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Ändamålsbestämda  
medel 12 3 470 000 -

Balanserat kapital  11 764 148 10 684 243

Summa eget kapital  15 234 148 10 684 243 
   

Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder  1 531 039 1 241 593

Övriga kortfristiga skulder 13 933 998 1 151 519

Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter 14 4 395 848 4 250 918

Summa kortfristiga  
skulder  6 860 885 6 644 030 
  

SUMMA EGET KAPITAL 
OCH SKULDER  22 095 033 17 328 273
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Noter till Resultat- och Balansräkning

NOT 1  REDOVISNINGSPRINCIPER 
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningsla-
gen och Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella 
föreningar. Principerna är oförändrade jämfört med före-
gående år. Föreningen upprättar ingen koncernredovis-
ning eftersom koncernen är klassificerad som en mindre 
koncern. 

Inköp och försäljningar mellan koncernföretag 

Inga inköp eller försäljningar har förekommit inom kon-
cernen under året.

Intäkter

Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som 
erhållits eller kommer erhållas. Uppdragsersättningar och 
tjänster intäktsredovisas efter utförande. Sponsorintäkter 
(samarbetsavtal) intäktsredovisas i takt med fakturering 
enligt avtal.

Medlemsavgifter

Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i 
Svenska Gymnastikförbundet.

Bidrag

Som bidrag räknas likvida medel som föreningen erhåller 
från bidragsgivare som är ett offentligrättsligt organ. Ett 
villkorat bidrag är ett bidrag som förenats med villkor som 
innebär återbetalningsskyldighet om villkoret inte upp-
fylls. Erhållna bidrag redovisas som skuld till dess villkoren 
för att erhålla bidraget uppfylls.   

Offentligrättsliga organ utgörs av staten, landsting, läns-
styrelse och kommun, EU inkluderar Riksidrottsförbun-
det, Socialstyrelsen, Allmänna arvsfonden. Statsanslag 
intäktsredovisas i den period anslagen utbetalas. 

Aktier och andra värdepapper  

Långfristiga innehav klassificeras som finansiell anlägg-
ningstillgång och värderas till anskaffningsvärde. Om det 
verkliga värdet minskat och denna värdenedgång kan an-
tas vara varaktig görs nedskrivning till det verkliga värdet.

Anläggningstillgångar   

Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas 
till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan. 
Avskrivning görs systematiskt över den bedömda ekono-
miska livslängden. Inventarier skrivs av på 3-5 år. 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 ugörs av Balanserat kapital, Årets resultat och 
Ändamålsbestämda medel. I ändamålsbestämda medel 
ingår avsättningar för åtaganden som infrias i framtiden. 
När förbundet belastas med kostnader för ändamålet 
redovisas dessa i resultaträkningen. Upplösning sker där-
efter med för ändamålet avsatta medel under eget kapital 
med motsvarande belopp. 

Andelar i dotterföretag

När föreningen direkt eller indirekt innehar mer än 50% 
av rösterna, eller på annat sätt har ett bestämmande 
inflytande, i ett annat företag, klassificeras detta företag 
som ett dotterföretag. Andelar i dotterföretag redovisas 
till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskriv-
ningar. 

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  OFFENTLIGRÄTTSLIGA BIDRAG
  2016 2015

Ordinarie statsanslag (SF-stöd) 9 602 000 8 503 000

Idrottslyftet utvecklings- 
stöd förbundet  4 532 000 3 624 000

Omfördelning Idrottslyft  
föreningsstöd  2 313 745 -

Landslagsstöd  1 760 000 830 000

SOK stöd  478 847 906 719

Stimulansbidrag  1 968 413 860 923

Arbetsmarknadsstöd  210 675 140 532

Summa  20 865 680 14 865 174

NOT 3  VERKSAMHETSINTÄKTER

Verksamhetsintäkter  4 404 449 4 326 811

Gymnaestradan  - 3 557 164

Försäljningsintäkter  4 042 886 4 041 813

Summa   8 447 335 11 925 788

NOT 4  ÖVRIGA INTÄKTER
Försäkringar  3 639 707 3 106 161

Övrigt  1 722 222 1 090 700

Summa  5 361 929 4 196 861 

NOT 5  KOSTNADER FÖR VAROR OCH 
 MATERIAL
Försäljningskostnader  1 317 154 1 557 013

Verksamhetskostnader  134 901 278 626

Summa  1 452 055 1 835 639 

NOT 6  ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER 
Kost och logi  5 090 214 4 144 832

Gymnaestradan   - 3 862 239

Konsultarvoden  1 862 439 2 068 936

Resor  2 787 081 2 354 780

Revision PwC  167 296 159 031

Lokalhyra  1 705 725 1 301 028

Royalty Bamsegympa  479 073 483 099

Anslag till regioner enligt beslut* 1 440 300 1 275 450

Övriga bidrag  1 100 222 1 058 556

Övrigt  5 233 518 4 434 455

Summa  19 865 868 21 142 406 
  

*Regionerna erhåller 15 procent av det ordinarie SF-stö-
det att fördelas lika på de åtta regionerna enligt beslut på 
förbundsmötet 2014.

NOT 7  MEDELTAL ANSTÄLLDA, LÖNER, 
 ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA 
KOSTNADER 
Medeltalet anställda, med fördelning på kvinnor och män 
har uppgått till:   

Kvinnor   15 14

Män  8 6

Totalt  23 20
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Löner och andra ersättningar  

Styrelse och generalsekreterare 859 741 794 292

Anställda, exklusive  
generalsekreterare  8 440 358 7 899 653

Uppdragstagare  1 310 496 1 196 274

Totala löner och  
ersättningar  10 610 595 9 890 219

Sociala avgifter enligt lag  
och avtal  4 385 385 3 994 450

varav pensionskostnader 864 002 809 024

Styrelse och generalsekreterare  

Enligt beslut på förbundsmöte 2014 arvoderas förbundssty-
relsen:  Ordförande 50% av ett prisbasbelopp/år samt övriga 
ledamöter 25% av ett prisbasbelopp/år.  

NOT 8  AVSKRIVNINGAR OCH INVENTARIER
  2016 2015

Ingående anskaffningsvärden 55 800 732 962

Årets investeringar  - -

Försäljningar och utrangeringar - -677 162

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden  55 800 55 800

Ingående avskrivningar  -33 480 -417 628

Försäljningar och utrangeringar - 453 899

Årets avskrivningar  -11 160 -69 751

Utgående ackumulerade  
avskrivningar  -44 640 -33 480

   

Bokfört värde  11 160 22 320

NOT 9  RESULTAT FRÅN VÄRDEPAPPER SOM 
ÄR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Utdelningar  247 097 155 641

Realisationsresultat  -516 515 412 684

Summa  -269 418 568 325

NOT  10 ANDELAR I DOTTERBOLAG
Dotterbolaget är under likvidation då ingen verksamhet 
bedrivs.

Gymnastikevent i Sverige AB, org.nr 556935-7576.

Säte i Stockholm.

  Eget kapital Resultat

  43 419 -500

Kapital- 
andel

Röst- 
andel

Antal  
andelar/ 
aktier

Bokfört  
värde  
2016

Bokfört  
värde  
2015

100 % 100 % 50 000 50 000 50 000

Summa 100 % 100 % 50 000 50 000 50 000

NOT 11  LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERS-
INNEHAV   
Ingående anskaffningsvärde 10 928 232 8 236 482

Förvärv  6 449 305 5 431 145

Försäljningar  -8 197 875 -2 739 395

Utgående ackumulerat  
anskaffningsvärde  9 179 662 10 928 232

Marknadsvärde  9 643 498 10 870 243

NOT 12  ÄNDAMÅLSBESTÄMDA MEDEL
Förändring av ändamålsbestämda medel

 Ingående  Tillförda Utnyttjade Utgående 
 balans medel medel balans

Unga vuxna - 660 000 - 660 000

Utveckling  
medicinskt stöd - 650 000 - 650 000

Utvecklingshelg - 210 000 - 210 000

Utbildningssystemet - 260 000 - 260 000

Prestationsbegreppet - 150 000 - 150 000

Anläggningar - 90 000 - 90 000

Jämställdhets- 
integrering - 100 000 - 100 000

Organisationsöversyn - 400 000 - 400 000

Tävlingsadmini- 
strationsverktyget - 250 000 - 250 000

Internationella  
domarkurser - 100 000 - 100 000

Internationella  
evenemang - 200 000 - 200 000

Truppgymnastik - 400 000 - 400 000

Summa - 3 470 000 - 3 470 000

NOT 13  ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER
Skuld erhållna ej nyttjade  
bidrag från SOK  197 506 127 722

Stimulansbidrag RF  - 168 413

Övrigt  736 492 855 384

Summa  933 998 1 151 519 

NOT 14  UPPLUPNA KOSTNADER OCH 
 FÖRUTBETALDA INTÄKTER  
Upplupna semesterlöner  1 519 160 1 382 419

Upplupna sociala avgifter  477 320 434 354

Upplupna löner inklusive  
sociala avgifter  - 255 283

Övriga upplupna kostnader  2 399 368 2 178 862

Summa  4 395 848 4 250 918

NOT 15  VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER 
BALANSDAGEN
I januari 2017 flyttades Gymnastikförbundets lager av ut-
bildningsmaterial och produkter som säljs i webbshopen 
till en ny distributör.

Under januari skrevs också ett fyraårigt förbundsspons-
ringsavtal med Catea AB/Catea Group.

 
Östersund den 2 april 2017

Anna Iwarsson
Ordförande

Suzanne Lundvall
Vice ordförande

David Ahlin

Anders Caspar Edit Eriksson Pelle Malmborg

Lars Mörk Ingela Nilsson Eva Sundmalm

Johan Fyrberg
Generalsekreterare

Min revisionsberättelse har lämnats den 27 april 2017

Ulrika Granholm Dahl 
Auktoriserad revisor
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RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN

UTTALANDEN
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för 
Svenska Gymnastikförbundet för år 2016. 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 2016 och 
av dess finansiella resultat för året enligt årsredovis
ningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens 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 avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoen
de 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 
tillräckliga 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 inne
håller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar 
styrelsen och generalsekreteraren för bedömningen 
av förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. 
De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden 
som kan påverka förmågan att fortsätta verksam
heten 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 fel, och att 
lämna en revisionsberättelse 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 revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktig
het om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå 
på grund av oegentligheter eller fel 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 pro
fessionellt omdöme och har en professionellt skep
tisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer jag riskerna för väsent

liga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel, utfor
mar 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 fel
aktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter 
kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, 
avsiktliga utelämnanden, felaktig information 
eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar jag mig en förståelse av den del av förbun
dets 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 redovisnings
principer som används och rimligheten i styrel
sens och generalsekreterarens uppskattningar i 
redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrel
sen och generalsekreteraren använder antagandet 
om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovis

REVISIONSBERÄTTELSE
Till förbundsmötet i Svenska Gymnastikförbundet, org.nr 802001-3010     
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ningen. Jag drar också en slutsats, med grund i 
de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det 
finns någon väsentlig 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 årsredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalan
det om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras 
på de revisionsbevis som inhämtas fram till datu
met för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att en förening 
inte längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar jag den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovis
ningen återger de underliggande transaktionerna 
och händelserna på ett sätt som ger en rätt
visande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revi
sionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Jag måste också informera om 
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däri
bland de 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 
Svenska Gymnastikförbundet för år 2016.
Jag tillstyrker att förbundsstämman beviljar styrel
sens 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 förhål
lande 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 
tillräckliga 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 kunna bedöma om någon styrelseledamot 
i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd 
 eller gjort sig skyldig till någon försummelse som 
kan föranleda ersättningsskyldighet mot förbundet.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upp
täcka 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 granskningsåtgärder som utförs 
baseras på min professionella bedömning med 
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att 
jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, om
råden och förhållanden som är väsentliga för verk
samheten och där avsteg och överträdelser  skulle ha 
särskild betydelse för föreningens situation. Jag går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, 
vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är 
relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet.

Stockholm den 27 april 2017

Ulrika Granholm Dahl
Auktoriserad revisor



58

EKONOMI

ÅRSREDOVISNING 

2017
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Styrelsen och generalsekreterare för Svenska Gymnastikförbundet, med säte i Stockholm lämnar härmed 
följande årsredovisning för räkenskapsåret 2017.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Gymnastikförbundet är ett specialidrottsförbund 
vars medlemmar utgörs av idrottsföreningar med 
gymnastikverksamhet. 

• 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 kanslier, de är egna 
juridiska personer. Gymnastikförbundet har två 
associerade förbund, Svenska Drillförbundet och 
Svenska Cheerleadingförbundet. 

• Syftet för alla delar av organisationen är att ge 
medlemsföreningarna stöd, service och utveck
ling utifrån de riktlinjer som Förbundsmötet be
slutar vartannat år och som uttrycks i det gemen
samma idédokumentet Svensk Gymnastik Vill.

SVENSK GYMNASTIK  
– RÖRELSE HELA LIVET 
Gymnastikförbundet har till uppgift att utveckla 
och stödja gymnastiken i Sverige på sådant sätt att 
den står i överensstämmelse med idrottens mål 
och inriktning enligt 1 kap. Sveriges Riksidrottsför
bunds (RF) stadgar, samt att företräda gymnastiken 
i utlandet. 

Gymnastikförbundet och dess föreningar vill i 
enlighet med idédokumentet Svensk Gymnastik Vill 
utveckla ett brett utbud av gymnastikformer med 
hög kvalitet anpassade till människors olika behov. 
Målet är att så många som möjligt, så länge som 
möjligt, får tillfälle att delta i ett aktivt gymnastik
utövande i en attraktiv föreningsmiljö, samt att ge 
förutsättningar för de som vill uppnå sin fulla poten
tial, oavsett nivå. 

Verksamhetsinriktningen är baserad på förtydli
ganden och fördjupade beskrivningar av nyckelfak
torer i utvecklingsmodellen. Fem fokusområden är 
beslutade:
• Förstärk tillgången till anläggningar och attra

hera fler ledare

• Fler stannar kvar, hittar till och kommer tillbaka 
till gymnastiken

• Revidera utbildningsystemet

• Långsiktiga och hållbara landslag

• Mer tid till gymnastiken

Den generella verksamheten inom gymnastiken och 
särskilt utvecklingsarbetet är av den karaktären och 
komplexiteten att den sträcker sig över flera år. Dess
utom erhålls också i en allt högre utsträckning stöd 
och bidrag som också de sträcker sig över flera år.  

MEDLEMMAR 
Tillsammans samlar förbundet 1073 föreningar 
258 720 medlemmar. Cirka 25 procent av medlem
marna har en tävlings eller träningslicens. Sifforna 
baseras på årsrapporterna för verksamhetsåret 2016.

Gymnastikförbundet, dess regionala kontor, samt 
medlemsföreningar ska verka för att styrelser, val
beredningar, kommittéer och andra organ får sådan 
sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor, 
män och ungdomar samt kulturell mångfald uppnås. 

LILLSVED
Sedan 1937 är Svenska Gymnastikförbundet huvud
man för Lillsved (Svenska Gymnastikförbundets 
Gymnastikfolkhögskola u.p.a). På styrelsenivå finns 
Gymnastikförbundet representerad genom en ordi
narie ledamot. Samarbetet sker genom att general
sekreterare  har en adjungerad plats i  styrelsen. 
Gymnastikförbundet har ett ägardirektiv för att 
tydliggöra samarbetet.
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FRÄMJANDE AV FÖRENINGENS  
ÄNDAMÅL
Verksamhetsplanen omfattar arbetet som bedrivs 
inom det nationella kansliets avdelningar:

• Stöd och service: En av huvuduppgifterna är att 
stödja den löpande verksamheten för Gymnastik
förbundets medlemmar. Det nationella kansliet 
ansvarar för löpande stöd och service främst inom 
områden som utbildning, tävling, träning, barn/
ungdom, föreningsjuridik samt försäkringar. 

• Omvärld och utveckling: Ett genomgående arbete 
pågår som handlar om att erbjuda en attraktiv 
verksamhet i föreningsidrotten till så många som 
möjligt så länge som möjligt. Det innebär att följa 
och omsätta de anvisningar som ges genom Riks
idrottsförbundet samt aktuell idrottsforskning. 
Det handlar också och framförallt om att omsätta 
Svensk Gymnastik Vill i praktiken. Baserat på 
de strategiska beslut som Gymnastikförbundet 
fattat drivs nu ett antal utvecklingsprojekt som 
fördjupats under verksamhetsåret, exempelvis så 
går den beslutade utbildningsrevideringen från 
att utredas till att införas samt att det medicinska 
stödet där det skadeförebyggande utmynnar i ett 
antal konkreta verktyg som ytterst blir ett stöd för 
den enskilda gymnastikföreningen.

• Marknad och kommunikation: Som ett led i att 
synliggöra gymnastiken så har arbetet med att 
lyfta fram gymnastiken intensifierats under 
verksamhetsåret, primärt genom ett utvecklat 
arbete inom sociala medier. Vidare så har Svensk 
Gymnastik som grafisk profil och kommunikativ 
plattform beslutats och införts, där en ny hemsida 
också lanserats. Arbetet med att rekrytera fler 
och fördjupa samarbete med sponsorer har också 
intensifierats, där bland annat ett unikt stort och 
fördjupat samarbetsavtal tecknats med Catea. 
Avtalet sträcker sig över en fyraårsperiod och 
syftar till att stödja förbundets generella arbete 
samt stötta landslaget inom manlig artistisk 
gymnastik.

• Landslag: Verksamhetsområdet landslag har 
renodlats och omfattar ansvaret för landslag i 
fem tävlingsdiscipliner men också ett generellt 
ansvar för prestationsutveckling inom Svensk 
Gymnastik med koppling till samtliga åtta dis
cipliner. Strategi tävling som antogs 2015 har på 

olika sätt omsatts i praktiken bland annat genom 
grenspecifika utvecklingsplaner. Detta har bland 
annat skett genom omsättning av det så kallade 
prestationsbegreppet i de olika utvecklingspla
nerna samt vid olika mötesplatser/träffar och 
landslagsläger. 

• Förvaltning: Gymnastikförbundets förvaltning 
har ökat under verksamhetsåret både i avseendet 
omfattning och antal totala verksamheter som 
bedrivs, genom förbundets åtaganden kopplat till 
medlemskap och avtal, men också i en betydande 
generell ekonomisk omsättningsökning. Arbetat 
med att utveckla den ekonomiska styrningen 
bland annat genom att fullfölja och tillämpa 
arbete med ändamålsbestämning. En åtgärd som 
syftar till en mer långsiktigt och hållbar verk
samhetsplanering, där enskilda verksamheter 
inte skall behöva stå tillbaka eller nedprioriteras 
kostnadsintensiva år. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 
RÄKENSKAPSÅRET
I början av sommaren står den nya webben, www.
gymnastik.se klar. I samband med det lanseras det 
nya varumärket Svensk Gymnastik. Som en del i 
varumärkesstrategin har även varumärket Gymmix 
genomlysts. 

Förbundsstyrelsen fattar beslut om att genomföra 
en förstudie gällande ägarskapet i förhållandet till 
Idrottsfolkhögskolan Lillsved (u.p.a). Syftet är att 
ta ett ägaransvar genom att se till kopplingen och 
sambandet mellan verksamheten som bedrivs på 
Lillsved i förhållande till de mål och strategier som 
finns formulerade i Svensk Gymnastik Vill. 

I oktober genomförs Gymnastikforum. Liksom 
under Forum 2015 var deltagarantalet högt med 
cirka 350 deltagare och glädjande är att många nya 
föreningar hittar till denna typ av mötesplatser. I 
samband med Gymnastikforum presenteras enligt 
förbundsmötesbeslut slutrapporten av den organi
sationsutredning som genomförts under verksam
hetsåret. 

Europeiska gymnastikförbundet, UEG, har tilldelat 
Sverige och Gymnastikförbundet förtroendet att 
arrangera EM och JEM i trampolin, DMT och power
tumbling. Mästerskapet kommer gå i Scandinavium, 
Göteborg 710 maj 2020.
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FLERÅRSÖVERSIKT
2017 2016 2015 2014 2013

Antal föreningar (rapporterade året innan) 1073 1069 1064 1080 1078

Antal medlemmar (rapporterade året innan) 258 720 244 750 229 251 226 146 217 862

Ordinarie SF-stöd, tkr 10 000 9 602 8 503 8 538 9 872

Övriga bidrag, tkr 10 732 11 263 6 362 6 664 6 539

Totala intäkter, tkr 43 236 42 166 37 871 36 006 35 084

Självfinansieringsgrad* 52% 51% 61% 58% 53%

Årets resultat efter reservering av 

 ändamålsbestämda medel, tkr 
507 1080 712 -2507 -663

Eget kapital, tkr 16 927 15 234 10 684 9 972 12 480

Medeltal anställda 27 23 20 21 22

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.

Gymnastikförbundet tecknar avtal med SISU 
Idrottsböcker som blir nytt förlag avseende Gym
nastikförbundets utbildningsmaterial. Uppdraget 
innebär att SISU IB skall förlägga och distribuera 
av parterna gemensamt utbildningsmaterial. Detta 
innebär nya gemensamma rutiner, riskhantering, 
samt möjligheter avseende försäljning kring bland 
annat nyproduktion av utbildningsmaterial 

Nytt avtal tecknas också gällande distribution kring 
fria material i Gymnastikbutiken. 

RESULTAT OCH STÄLLNING
Årets resultat utgörs av ett överskott på cirka 
1,7 mkr. Den huvudsakliga förklaringen till över
skottet är realiserade vinster av värdepapper i 
samband med byte av kapitalförvaltare.

Resultatet har belastats av kostnader om drygt 
1,7 mkr, för vilka ändamålsbestämda medel har 
nyttjats. Av redovisade intäkter under året har cirka 
3 mkr reserverats för framtida verksamhet. Resultat 
efter förändring av ändamålsbestämda medel upp
går till 507 tkr. 

Vid årets slut uppgår det egna kapitalet till cirka 
16,9 mkr. Det egna kapitalet täcker kostnader för 
perso nalen i sex månader, semester och pensions
skulder samt viss administration enligt RF:s rekom
mendation om riktlinje för det egna kapitalet.

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
Ändamålsbestämda  

medel

Balanserat 

kapital

Totalt eget 

kapital

Ingående balans  3 470 000 11 764 148 15 234 148

Utnyttjande ändamålsbestämda medel -1 769 212   1 769 212                 0

Reservering av ändamålsbestämda medel  2 955 000 -2 955 000                 0

Årets resultat  1 693 256  1 693 256

Utgående balans 4 655 788 12 271 616 16 927 404
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RESULTATRÄKNING 
  
 NOT 2017 2016

 1

VERKSAMHETENS INTÄKTER
Medlemsavgifter  7 473 859 7 491 000

Bidrag 2 20 732 295 20 865 680

Nettoomsättning  3 985 743 4 042 886

Övriga intäkter 3 11 043 615 9 766 378

Summa verksamhetens 
intäkter  43 235 512 42 165 944

VERKSAMHETENS KOSTNADER
Kostnader för varor, material  
och vissa köpta tjänster  -1 004 008 -1 452 055

Övriga externa kostnader  -17 665 526 -15 442 635

Personalkostnader 4 -18 879 289 -16 012 932

Avskrivningar 5 -11 160 -11 160

Övriga verksamhets- 
kostnader  -5 032 447 -4 423 233

Summa verksamhetens 
kostnader  -42 592 430 -37 342 015 

Verksamhetsresultat  643 082 4 823 929

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER
Resultat från dotterbolag  -12 756 -

Resultat från värdepapper som  
är anläggningstillgångar 6 1 063 944 -269 418

Övriga ränteintäkter och  
liknande poster  1 142 56

Räntekostnader och  
liknande resultatposter  -2 156 -4 662

Summa resultat  
efter finansiella poster  1 693 256 4 549 905

Årets resultat  1 693 256 4 549 905 

FÖRDELNING AV ÅRETS RESULTAT
Årets resultat enligt  
resultaträkningen  1 693 256 4 549 905

Utnyttjande av ändamåls- 
bestämda medel  1 769 212 -

Reservering av ändamåls- 
bestämda medel  -2 955 000 -3 470 000

Årets resultat efter fördelning 507 468 1 079 905

   

BALANSRÄKNING
 
 NOT 2017.12.31 2016.12.31

 1

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar   

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 5 - 11 160

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 7 - 50 000

Långfristiga värde- 
pappersinnehav 8 12 352 903 9 179 662

Summa anläggnings- 
tillgångar  12 352 903 9 240 822

Omsättningstillgångar   

Varulager   

Handelsvaror  2 364 895 2 445 561

Kortfristiga fordringar   

Kundfordringar  1 527 376 897 644

Aktuella skattefordringar  71 220 71 220

Övriga fordringar  111 311 467 494

Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter  233 745 664 909 
  1 943 652 2 101 267

Kassa och bank  8 380 697 8 307 383

Summa omsättnings- 
tillgångar  12 689 244 12 854 211

SUMMA TILLGÅNGAR  25 042 147 22 095 033

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 9  

Ändamålsbestämda medel  4 655 788 3 470 000

Balanserat kapital  10 578 360 7 214 243

Årets resultat  1 693 256 4 549 905

Summa eget kapital  16 927 404 15 234 148 

Kortfristiga skulder   

Leverantörsskulder  1 854 385 1 531 039

Skuld erhållna ej  
nyttjade bidrag  385 000 197 506

Övriga skulder  812 500 736 492

Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter 10 5 062 858 4 395 848

Summa kortfristiga skulder 8 114 743 6 860 885

SUMMA EGET KAPITAL  
OCH SKULDER  25 042 147 22 095 033
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Noter till Resultat- och Balansräkning

NOT 1  REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGS-
PRINCIPER 
Från och med räkenskapsåret 2017 upprättas årsre-
dovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen 
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tidigare 
tillämpades årsredovisningslagens och Bokföringsnämn-
dens allmänna råd för ideella föreningar.  Övergången 
har gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3:s kapitel 35. 
Föreningen klassificeras som ett mindre företag och har 
utnyttjat mindre företags möjlighet att inte räkna om jäm-
förelsetalen för 2016 enligt K3:s principer. Presenterade 
jämförelsetal överensstämmer i stället med de uppgifter 
som presenterades i föregående års årsredovisning. 
Övergången har inte inneburit några väsentliga  föränd-
ringar i presentation eller i värdering i årsredovisningen. 

Verksamhetens intäkter

Statsanslag intäktsredovisas i den period anslagen avser, 
hit hör det ordinarie SF-stödet , landslagsstöd, idrottslyft 
och stimulansbidrag. Villkorade bidrag intäktsredovisas 
i samma period som den kostnad bidraget är avsett att 
täcka, hit hör t ex SOK-bidrag och bidrag från Svenska 
Spel. Uppdragsersättningar och tjänster intäktsredovisas 
efter utförande. Sponsorintäkter (samarbetsavtal) intäkts-
redovisas i takt med fakturering enligt avtal. Medlemsav-
gifter omfattar inbetalningar för medlemskap i Svenska 
Gymnastikförbundet. I resultatet ligger fakturerad intäkt 
baserad på antal medlemmar som föreningarna rappor-
terar årligen.  Nettoomsättning består av försäljningsin-
täkter av förbundets utbildningsmaterial och produkter i 
webshopen.

Finansiella instrument

Långfristiga innehav klassificeras som finansiell anlägg-
ningstillgång och värderas till anskaffningsvärde. Om det 
verkliga värdet minskat och denna värdenedgång kan an-
tas vara varaktig görs nedskrivning till  det verkliga värdet.

Anläggningstillgångar

Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas 
till anskaffningsvärde minskat med  avskrivningar enligt 
plan. Avskrivning görs systematiskt över den bedömda 
nyttjandeperioden.  Inventarier skrivs av på 3-5 år. 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 åtaganden som infrias i framtiden. 
När förbundet belastas med kostnader för ändamålet 
redovisas dessa i resultaträkningen. Upplösning sker där-
efter 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
  2017 2016

Ordinarie statsanslag (SF-stöd) 10 000 000 9 602 000

Idrottslyftet utvecklingsstöd 7 307 400 6 845 745

RF Riktat stöd  140 500 

Landslagsstöd  1 650 000 1 760 000

SOK stöd  392 506 478 847

Stimulansbidrag  1 060 000 1 968 413

Arbetsmarknadsstöd  181 889 210 675

Summa  20 732 295 20 865 680

NOT 3  ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER
Försäkringar  3 771 069 3 639 707

Övriga verksamhetsintäkter 7 272 546 6 126 671

Summa  11 043 615 9 766 378

NOT 4  MEDELTAL ANSTÄLLDA, LÖNER, 
 ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA 
KOSTNADER
Medeltalet anställda, med fördelning på kvinnor och män 
har uppgått till   

Kvinnor   18 15

Män  9 8

Totalt  27 23

Löner och andra ersättningar

Styrelse och generalsekreterare 946 536 859 741

Anställda, exklusive  
generalsekreterare  10 197 257 8 440 358

Uppdragstagare  1 608 734 1 310 496

Totala löner och ersättningar 12 752 527 10 610 595

Sociala avgifter enligt  
lag och avtal  5 056 012 4 385 385

varav pensionskostnader  967 817 864 002

Enligt beslut på förbundsmöte 2014 arvoderas förbunds-
styrelsen: Ordförande 50% av ett prisbasbelopp/år samt 
övriga ledamöter 25% av ett prisbasbelopp/år.

 NOT 5  AVSKRIVNINGAR OCH INVENTARIER
  2017 2016

Ingående anskaffningsvärden 55 800 55 800

Årets investeringar  - -

Försäljningar och utrangeringar -55 800 -

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden  0 55 800

Ingående avskrivningar  -44 640 -33 480

Försäljningar och utrangeringar 55 800 -

Årets avskrivningar  -11 160 -11 160

Utgående ackumulerade  
avskrivningar  0 -44 640

Bokfört värde  0 11 160
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NOT 6  RESULTAT FRÅN VÄRDEPAPPER SOM 
ÄR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Utdelningar  184 601 247 097

Realisationsresultat  879 343 -516 515

Summa  1 063 944 -269 418

NOT 7  ANDELAR I DOTTERBOLAG 
Frivillig likvidation av dotterbolaget har skett under året.

Namn Org.nr Säte Eget 
Kapital

Resultat

Gymnastik- 
event i  
Sverige AB

556935-7576 Stockholm 0 0

      

Kapital- 
andel

Röst- 
andel

Antal  
andelar/ 
aktier

Bokfört  
värde  
2017

Bokfört  
värde  
2016

0 % 0 % 0 0 50 000

Summa 0 % 0 % 0 0 50 000

NOT 8  LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERS-
INNEHAV
  2017 2016

Ingående anskaffningsvärde 9 179 662 10 928 232

Förvärv  23 398 759 6 449 305

Försäljningar  -20 225 518 -8 197 875

Utgående ackumulerat  
anskaffningsvärde  12 352 903 9 179 662

Marknadsvärde  12 937 331 9 643 498

NOT 9  FÖRÄNDRING AV ÄNDAMÅLS-
BESTÄMDA MEDEL

Ingående 
balans

Tillförda 
medel

Utnyttjade 
medel

Utgående 
balans

Unga vuxna 660 000 - -236 075 423 925

Utveckling 
medicinskt 
stöd 650 000 - -609 792 40 208

Utvecklings-
helg 210 000 - -210 000 0

Utbildnings-
systemet 260 000 900 000 - 1 160 000

Prestationsbe-
greppet 150 000 580 000 -15 000 715 000

Anläggningar 90 000 - -90 000 0

Jämställdhets-
integrering 100 000 - - 100 000

Organisations-
översyn 400 000 - -258 345 141 655

Tävlingsad-
ministrations-
verktyget 250 000 - -250 000 0

Internationella 
domarkurser 100 000 - -100 000 0

Internationella 
evenemang 200 000 500 000 - 700 000

Trupplands-
laget 400 000 500 000 - 900 000

Regional 
verksamhets-
utveckling - 300 000 - 300 000

Tävlingskom-
mittéhelg - 175 000 - 175 000

Summa 3 470 000 2 955 000 -1 769 212 4 655 788

NOT 10  UPPLUPNA KOSTNADER OCH 
 FÖRUTBETALDA INTÄKTER
  2017 2016

Upplupna semesterlöner  1 601 185 1 519 160

Upplupna sociala avgifter  
för semesterlöner  504 160 477 320

Upplupna löner inklusive  
sociala avgifter  153 031 -

Övriga upplupna kostnader  2 804 482 2 399 368

Summa  5 062 858 4 395 848

Stockholm  den  23 mars 2018

Anna Iwarsson
Ordförande

Suzanne Lundvall
Vice ordförande

David Ahlin

Anders Caspar Edit Eriksson Pelle Malmborg

Lars Mörk Ingela Nilsson Eva Sundmalm

Johan Fyrberg
Generalsekreterare

 

Min revisionsberättelse har lämnats den 5 april 2018

Ulrika Granholm Dahl 
Auktoriserad revisor
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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 2017.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upp
rättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger 
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
förbundets finansiella ställning per den 31 december 
2017 och av dess finansiella resultat för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens 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 avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoen
de 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 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 
uttalanden.

ANNAN INFORMATION ÄN ÅRSREDO-
VISNINGEN
Det är styrelsen och generalsekreteraren som har 
ansvaret för den andra informationen. Den andra 
informationen består av Verksamhetsberättelse 16/17 
(men innefattar inte årsredovisningar och mina 
revisionsberättelser avseende dessa).
Mitt uttalande avseende årsredovisningen omfattar 
inte denna information och jag gör inget uttalande 
med bestyrkande avseende denna andra infor
mation.
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 årsredovis
ningen. Vid denna genomgång 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 
 avseende 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 
 ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att 
den ger en rättvisande bild enligt årsredovisnings
lagen. 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 fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar 
styrelsen och generalsekreteraren för bedömningen 
av förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. 
De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden 
som kan påverka förmågan att fortsätta verksam
heten 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 fel, och att 
lämna en revisionsberättelse 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 revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktig
het om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå 
på grund av oegentligheter eller fel 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 pro
fessionellt omdöme och har en professionellt skep
tisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer jag riskerna för väsent

liga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel, utfor
mar 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 fel
aktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter 
kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, 
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avsiktliga utelämnanden, felaktig information 
eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar jag mig en förståelse av den del av förbun
dets 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 redovisnings
principer som används och rimligheten i styrel
sens och generalsekreterarens uppskattningar i 
redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrel
sen och generalsekreteraren använder antagandet 
om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovis
ningen. Jag drar också en slutsats, med grund i 
de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det 
finns någon väsentlig 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 årsredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalan
det om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras 
på de revisionsbevis som inhämtas fram till datu
met för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att en förbundet 
inte längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar jag den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovis
ningen återger de underliggande transaktio
nerna 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 iakttagelser 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 2017.

Jag tillstyrker att förbundsstämman beviljar styrel
sens 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 förhål
lande 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 
tillräckliga 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 kunna bedöma om någon styrelseledamot 
i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd 
 eller gjort sig skyldig till någon försummelse som 
kan föranleda ersättningsskyldighet mot förbundet.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upp
täcka 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 granskningsåtgärder som utförs 
baseras på min professionella bedömning med 
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att 
jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, om
råden och förhållanden som är väsentliga för verk
samheten och där avsteg och överträdelser  skulle ha 
särskild betydelse för förbundets situation. Jag går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, 
vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är 
relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet.

Stockholm den 5 april 2018.

Ulrika Granholm Dahl
Auktoriserad revisor
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Svenska Gymnastikförbundet är ett av 71 specialför
bund som ingår i Sveriges Riksidrottsförbund. Till 
förbundet är åtta regionsförbund anslutna. 
Antalet föreningar 20171231 var cirka 1 100 med 
drygt 250 000 medlemmar.  
 
Svenska Gymnastikförbundet har sedan ett antal år 
tillbaka samarbetsavtal med Svenska Cheerleading
förbundet, som erhåller bidrag av RF via vårt 
förbund. Under perioden har Svenska Cheerleading
förbundet erhållit 25 000 kr både år 2016 och år 2017.

Svenska Drillförbundet har även de samarbetsavtal 
med Svenska Gymnastikförbundet och fått 25 000 kr 
både 2016 och 2017.

FÖRBUNDSSTYRELSE
Malin Eggertz Forsmark, Höllviken, ordförande  
(t o m 24 april 2016)
Anna Iwarsson, Bromma, ordförande  
(fr o m 24 april 2016)
Suzanne Lundvall, Stockholm, vice ordförande 
Edit Eriksson, Sala 
Per Malmborg, Malmö
Anders Caspár, Eskilstuna
Lars Mörk, Hudiksvall
Ingela Nilsson, Frösön
Tina Sahlén, Ekerö (t o m 24 april 2016)
Eva Sundmalm, Stockholm (fr o m 24 april 2016)
Patrik Tengwall, Enskededalen (t o m 24 april 2016)
David Ahlin, Stockholm (fr o m 24 april 2016)
Magnus Erstrand, Lillsved, adjungerad  
(t o m september 2017)
Christina Hjelmar, Lillsved, adjungerad  
(fr o m oktober 2017)
Johan Fyrberg, Djursholm, generalsekreterare 
CarlÅke Myrsell, Bromma, sekreterare

Styrelsen har under år 2016 haft 8 sammanträden, 
(varav ett konstituerande möte) + 
2 telefonmöten och 7 sammanträden under 2017 
(varav 1 telefonmöte).

Styrelsen beslöt i mars 2015 att 1 (en) från ungdoms
kommittén ska vara adjungerad.

HEDERSLEDAMÖTER
Bertil Sjöstrand, Solna
Inger Båvner, Stockholm
Malin Eggertz Forsmark, Höllviken

REVISOR
Utsedd av Svenska Gymnastikförbundets Förbunds
möte 2016
Ulrika Granholm Dahl, auktoriserad revisor, PwC

VALBEREDNING
Kjell Adolfsson, Stockholm, ordförande
Lena Grönberg, Falun (t o m 24 april 2016)
Patrik Tengwall, Enskededalen (fr o m 24 april 2016)
Gun Ståhl, Hovmantorp
Jim Salvin, Östersund, 
Pernilla Eriksson, Umeå 
Andreas Getzman, Örebro, suppleant

VALBEREDNINGSSAMORDNARE
Kicki Dafgård, Stockholm (fr o m 24 april 2016)
Per Sjöstrand, Stockholm (fr o m 24 april 2016)

PRESIDIE
Anna Iwarsson, ordförande
Suzanne Lundvall, vice ordförande
Johan Fyrberg, generalsekreterare

FÖRBUNDSMÖTE 2016 
Förbundsmötet hölls på Quality Hotel Globe, Stock
holm 2016.04.2324 med Björn Eriksson, Bromma 
som mötesordförande och Inger Båvner, Stockholm 
som vice ordförande.  Drygt 100 deltagare från samt
liga åtta regioner. 

ORGANISATION



69

ORGANISATION

KOMMITTÉER

KVINNLIG ARTISTISK GYMNASTIK
Lotta Frimansson, Uppsala (t o m 31 december 2016)
Per Forsström, Göteborg, ordförande (fr o m 1 juni 2017)
Sara Rumbutis, Stockholm
Annzinita Malmborg, Malmö
Kent Ödvall, Tidaholm (t o m 31 december 2016)
My Lindskog Andersson, Östersund 
Thomas Åkerdahl, Sörberge

MANLIG ARTISTISK GYMNASTIK
Stefan Agnvall, Stockholm, ordförande 
Jens Hummel, Alingsås 
Roland Himberg, Saltarö 
Michael Hedlund, Halmstad
Anna Rosenholmer, Stockholm
Peter Gustafsson, Hässelby (fr o m 1 oktober 2016)
Lars Stenberg, Luleå (fr o m 1 oktober 2016) 
Frederic Pierreville, Malmö Förbundskapten
Eddie Olsson, Malmö, junioransvarig

RYTMISK GYMNASTIK
Malin Sagemark, Linköping, ordförande 
Jenny Engdahl Pettersson, Landskrona 
Katarina Söderberg, Uppsala 
Irene Wennman, Örnsköldsvik
Ida Rodriquez, Lund 
Rebecca Braun, Bräcke,
Anna Blid, SaltsjöBoo (fr o m 1 januari 2016)

TRAMPOLIN
Louise Nordenberg, Uppsala ordförande  
(t o m 31 december 2016)
Thérèse Nordfors, UpplandsVäsby, ordförande  
(fr o m 1 januari 2017)
Mats Göransson, Västra Frölunda
Johan Ekenberg, Klippan
Alexander Frejemark, Herrljunga

Jenny Magnusson, Uppsala (fr o m 1 januari 2017)
Linnea Ågren, Åkersberga (fr o m augusti 2016)
Jenny Söderlund, Märsta, förbundskapten adjungerad 

TRUPPGYMNASTIK
Tobias Wallenborg, Uppsala, ordförande  
(fr o m 1 augusti 2017)
Marit Englund, Göteborg, ordförande  
(t o m 1 augusti 2017 – nu ledamot)
Per Sjöstrand, Stockholm, adjungerad främst interna
tionella frågor
Tobias Wallenborg, Uppsala, ordförande  
(fr o m 1 augusti 2017)
Elisabeth Jexmark, Lomma
Sofia Svegander Blomlöf, Lidingö  
(fr o m 1 januari 2016)
Karin Cedwall, Bjärred (fr o m 1 januari 2016)
Emil Deckner, Stockholm (fr o m 1 januari 2016)

AEROBIC GYMNASTICS 
Aerobic Gymnastics arbetar genom regionala kom
mittéer (Öst, Väst, Syd) och nationell samordnare är 
Marie Andersson.

HOPPREP
Hopprep arbetar genom förenings/tränarråds möten 
i samband med tävlingar, nationell samordnare är 
Kajsa Murmark

BARNKOMMITTÉN 
Anja Näslund, Södertälje, ordförande  
(t o m 31 december 2016)
EvaLena Lindvall, Östersund (t o m 31 december 2016)
Ida Larsson, Hindås 
Camilla Carlén, Malmö, ordförande  
(fr o m 1 januari 2017)
Mats Nydesjö, Växjö
Malin Lööv, Göteborg (fr o m 1 januari 2017)
Fredrik Nilsson, Stockholm (fr o m 1 januari 2017)
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GRUPPTRÄNINGSKOMMITTÉN  
ny fr o m februari 2017
Ann Zandén, Borås 
Magnus Åström, Gävle
Sandra Örmander, Hultsfred
Anna Lindgren, Stockholm
Ramya Sujith, Umeå

UNGDOMSKOMMITTÉN
Linn Kimreus, Stockholm, ordförande  
(t o m 31 december 2016)
Hannah Berg, Umeå (t o m 31 december 2016)
Sandra Carlsson, Borås 
Amanda Gustavsson, Avesta, ordförande  
(fr o m 1 januari 2017)
Sebastian Hellgren, Trollhättan
Melker Eriksson, Åby (fr o m 1 januari 2017)

UPPVISNINGSKOMMITTÉN  
ny från april 2017
Eija Österberg, Uppsala, ordförande
Melker Eriksson, Åby
Margaret Sikkens Ahlqvist, Lelystad Holland
Maria Ståhl, Värmdö
Åsa Roos, Degeberga
Anna Tainio, Enhörna

INTERNATIONELLA RÅDET  
fr o m jan 2017
Malin Eggertz Forsmark, Höllviken, ordförande
Johan Fyrberg, Djursholm
Margaret Sikkens Ahlquist, Lelystad, Holland

David Ahlin, Stockholm, förbundsstyrelsen
Thore Brolin, Danderyd
Maria Ståhl, Värmdö
Per Sjöstrand, Stockholm
Kajsa Murmark, Höllviken, adjungerad vid behov

PARKOUR/TRICKINGKOMMITTÉN:
Pelle Tunell, Stockholm, ordförande
Erik Isberg, Örebro
Nivin Shaker, Uppsala
Vahagn Mikaelyan, Gävle
Hampus Heed, Kil
Evugeni “Zäta” Potechkin, Kista 
Robin Olovsson, MunkaLjungby
Per Munke Cross, Partille
Ahmed AlBreihi, Stockholm (fr o m september 2017)

PEDAGOGISKA RÅDET  
fr o m jan 2017
Suzanne Lundvall, Stockholm, förbundsstyrelsen, 
ordförande 
Pernilla Eriksson, Umeå, Idrottshögskolan vid Umeå 
universitet
Ulrika Rylow, Stockholm, Lillsved GFHS
Tobias Björn, Växjö, Utbildare 
Christina Hjelmar, rektor på Lillsved
Lars Kristén, Halmstad, Högskolan i Halmstad 
Gunn Nyberg, Falun, Högskolan i Dalarna
Anna Iderbring Johansson, Västerås, SISU Idrottsut
bildarna
Johan Fyrberg, Djursholm, Generalsekreterare 
Svenska Gymnastikförbundet
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JURIDISK NÄMND 
Thore Brolin, Danderyd, ordförande 
Anna Karlgård, Huddinge
Marit Englund, Göteborg
Henrik Nilsson, Stockholm suppleant  
(t om 2 december 2016)
Ragnar Palmkvist, Solna (fr o m 2 december 2016)

GYMNASTIKOMBUDSMAN 
CarlÅke Myrsell, Bromma

STYRELSEN FÖR LILLSVED 2016-2017
Lillsveds ekonomiska förening u.p.a tillika styrelse
Lars Bryntesson, Gustavsberg, ordförande
Malin Eggertz Forsmark, Höllviken, vice ordförande 
t o m 11 mars 2016
Suzanne Lundvall, Stockholm, suppleant  
(fr o m 11 mars 2016)
JanÅke Henriksson, Nacka Strand, suppleant  
(fr o m 11 mars 2016)
Lars Mörk, Hudiksvall, ledamot (fr o m 11 mars 2016)
Robert Bredberg, Älta, sekreterare
Susanne Nibelius, Tumba, ledamot
Sissi Nobel, Gustavsberg, ledamot
Erik Strand, Stockholm, ledamot (t om 27 april 2017)
Sören Svensson, Stockholm, suppleant
Per Lundberg, Vaxholm, ledamot 
Johan Rosén, Vaxholm, ledamot 
Johan Fyrberg, Djursholm adjungerad generalsekre
terare Gymnastikförbundet
Magnus Erstrand, Täby, VD Lillsved  
(t om 30 september 2017)
Christina Hjelmar, Lillsved, rektor
Malin Thuresson, elevkårsrepresentant  
(t om 8 juni 2017)
Emma Tideström, elevkårsrepresentant  
(fr o m 28 augusti 2017)

NATIONELLA REPRESENTATIONS- 
UPPDRAG 2016

FÖRENINGEN RIKSIDROTTENS VÄNNER
Bertil Sjöstrand, Solna, hedersledamot

ÅRSMÖTE SVERIGES OLYMPISKA KOMMITTÉ 
(SOK) I STOCKHOLM 19 APRIL 2016
Johan Fyrberg, Djursholm
Malin Eggertz Forsmark, Höllviken

LILLSVEDS ÅRSMÖTE 11 MARS 2016 PÅ 
IDROTTENS HUS, SKANSTULL, STOCKHOLM
Följande ombud deltog;
Mats Ludvigsson, Gymnastikförbundet
Åsa Nordström, Gymnastikförbundet
Gärmund Sandberg, Gymnastikförbundet

Edit Eriksson, Gymnastikförbundet
Tina Sahlén, Gymnastikförbundet
Lars Mörk, Gymnastikförbundet
Johan Fyrberg, Gymnastikförbundet
Patrik Tengwall, Gymnastikförbundet
Karin Karlsson, SISU Idrottsutbildarna och  
Riks idrottsförbundet

RIKSIDROTTSFORUM 11 - 13 NOVEMBER 
2016 I FALUN
Anna Iwarsson, ledamot RS
Suzanne Lundvall, ledamot RS
Anders Caspar, ombud Sörmlandsidrotten
Lars Mörk, Hudiksvall
Edit Eriksson, Sala
Per Malmborg, Malmö
David Ahlin, Stockholm
Eva Sundmalm, Stockholm
Melker Eriksson, Åby (representant ungdoms
kommittén)
Johan Fyrberg, Djursholm
Pia Josephson, Lidingö

NATIONELLA MÖTEN 2017

LILLSVEDS ÅRSMÖTE 27 APRIL 2017 PÅ 
LILLSVED
Följande ombud deltog:
Tomas Bandmann, Gymnastikförbundet
Johan Fyrberg, Gymnastikförbundet
Anna Iwarsson, Gymnastikförbundet
David Ahlin, Gymnastikförbundet
Stefan Bengtsson, Gymnastikförbundet
Annika Jansson, SISU Idrottsutbildarna och  
Riks idrottsförbundet

NORDISKT MÖTE, 11 NOVEMBER 2017 LUND
Johan Fyrberg, Djursholm

ÅRSMÖTE SVERIGES OLYMPISKA KOMMITTÉ 
(SOK), I STOCKHOLM 20 APRIL 2017
Anna Iwarsson, Bromma
Suzanne Lundvall, Stockholm

RIKSIDROTTSMÖTE OCH SISU-STÄMMA 
(RIM) 19-21 MAJ 2017 I KARLSTAD
Per Malmborg, Malmö
Johan Fyrberg, Djursholm
Edit Eriksson, Sala
Eva Sundmalm, Stockholm
Patrik Tengwall, Enskededalen
Amanda Gustavsson, Avesta (ungdomsrepresentant)

ORGANISATION
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INTERNATIONELLA REPRESENTA-
TIONSUPPDRAG 2016 OCH 2017

EUROPEISKA GYMNASTIKFÖRBUNDET (UEG)
Malin Eggertz Forsmark, Höllviken, vice ordförande 
av UEG Exekutiv Kommitté (t o m december 2017)
Maria Ståhl, Nacka, ledamot i Kommittén Gymnastics 
For All 
Per Sjöstrand, Stockholm ordförande i Trupp tekniska 
Kommittén 

INTERNATIONELLA GYMNASTIKFÖRBUNDET 
(FIG)
Margaret Sikkens Ahlquist, Lelystad, Holland, 
ordförande i kommittén för Gymnastics for All samt 
ledamot av FIG Exekutiv kommitté
Thore Brolin, Danderyd, ledamot Av FIG:s appella
tionsdomstol (t o m oktober 2016)
Bertil Sjöstrand, Solna, hedersledamot
Ahmed AlBreihi, Stockholm, Parkour/tricking  
(fr o m oktober 2017)

Europeiska Hopprepsförbundet, ERSO
Kajsa Murmark, Höllviken, styrelsen

INTERNATIONELLA KONGRESSER 
2016

FIGkongress 18  20 oktober 2016 i Tokyo, Japan
Johan Fyrberg, Djursholm
David Ahlin, Stockholm

INTERNATIONELLA KONGRESSER 
2017

UEGkongress 1  2 december 2017 i Split, Kroatien
Johan Fyrberg, Djursholm
Per Malmborg, Malmö
Pia Josephson, Lidingö

UTMÄRKELSER OCH STIPENDIER

ÅRETS LEDARE 2016
Alexandra Nyström, Örebro GF  KIF

ÅRETS FÖRENING 2016
Norrköpings GF

BERTIL SJÖSTRANDS RESESTIPENDIUM
2016, HayleyBrice Nicolson, Järfällagymnasterna
2017, Jennifer Petersson, Örnsköldsviks GK

RF:S FÖRTJÄNSTTECKEN 2017
Tiina Leesment, Malmö
Detlef Gräser, Visby

ORGANISATION
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RESULTAT
TRUPPGYMNASTIK
KVINNLIG ARTISTISK  GYMNASTIK
MANLIG ARTISTISK  GYMNASTIK
TRAMPOLIN
RYTMISK GYMNASTIK
AEROBIC GYMNASTICS
TRICKING/FREERUNNING
HOPPREP
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RESULTAT

TRUPPGYMNASTIK

NATIONELLA TÄVLINGAR 2016

JSM, Göteborg

Dam GT Vikingarna
Herr Brommagymnasterna lag 1

SM, Lund

Dam Örebro GF KIF
Herr Brommagymnasterna
Mixed Brommagymnasterna

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR 2016

JNM, Odense, Danmark

Dam 3. Brommagymnasterna
 6. Sollentunagymnasterna
Herr 2. Brommagymnasterna
Mixed 1. GK MotusSalto

JEM, Maribor, Slovenien

Dam 3. Brommagymnasterna
Herr 2. Brommagymnasterna
Mixed 5. Motus Salto
EM, Maribor, Slovenien

Dam 1. Sverige
Herr 2. Sverige
Mixed 1. Sverige

NATIONELLA TÄVLINGAR 2017

JSM, Växjö

Dam GT Vikingarna
Herr GF Fram
Mixed Gefle GF, Norrlandslaget

SM, Borås

Dam Örebro GF KIF
Herr KFUM, Stockholm
Mixed Örebro GF KIF

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR 2017

NM, Lund

Dam 2. GT Vikingarna
 4. Örebro GF KIF

Herr  3. Brommagymnasterna
 4. KFUM

Mixed 1. GF MotusSalto
 3. Örebro GF KIF



76

RESULTAT

KVINNLIG ARTISTISK  GYMNASTIK

NATIONELLA TÄVLINGAR 2016

JSM, Halmstad

Cecilia Wrangdahl, Stockholm Top Gymnastics

SM, Halmstad

Marcella Torres, All Star Gymnastic GF

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR 2016

NM, Reykjavik, Island

1. Ece Ayan
Grenfinal, fristående
1. Lovisa Estberg

EM, Bern, Schweiz

11. Marcela Torres (hopp)

Nord-EM, Trondheim Norge

13. Nicole Wanström
15. Lova Tingvall
18. Cecilia Wrangdahl
22. Agnes Åkerman
40. Sigrid Åsberg

Nord-EM, Lag

7. Sverige

OS, Rio, Brasilien

35. Emma Larsson

World Challenge Cup, Anadia, Portugal 

4. Veronica Wagner (bom)
6. Emma Larsson (fristående)

World Challenge Cup, Qatar

1. Jonna Adlerteg (barr)
1. Marcela Torres (hopp)

Världscupen Osijek, Kroatien

17. Ece Ayan (bom)
14. Ece Ayan (fristående)
NATIONELLA TÄVLINGAR 2017

JSM, Borås

Ida Staafgård, GK Motus Salto

SM, Borås

Marcela Torres, All Star Gymnastic GF

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR 2017

Nord-EM, Torshavn, Färöarna

8. Marcela Torres
18. Agnes Åkerman
24. Alva Eriksson
26. Ida Staafgård
36. Sigrid Risberg 

World Challenge Cup Szombathely, Ungern

1. Jonna Adlerteg (barr)

VM, Montreal, Canada

50. Jonna Adlerteg (barr) 

EYOF (European Youth Olympic Festival), Györ, Ungern

Lag
20. Cecilia Wrangdahl, Jessica Castles, Kristina Undheim
Individuellt
36. Jessica Castles

World Challenge Cup, Baku, Azerbadjan

2. Emma Larsson (bom)
3. Emma Larsson (fristående)

Världscupstävling Paris, Frankrike

14. Jonna Adlerteg (barr)

JNM Oslo, Norge

Lag
3. Sverige
Individuellt
8. Kristina Undheim
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MANLIG ARTISTISK  GYMNASTIK

NATIONELLA TÄVLINGAR 2016

JSM, Halmstad

David Rumbutis, GF Brommagymnasterna
SM, Halmstad

Michael Trane, GF Brommagymnasterna

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR 2016

JNM, Reyjkavik, Island

1. David Rumbutis
5. Hamza Gungör
13. Joakim Lenberg
18. Filip Lidbeck

NM, Reyjkavik, Island

5. Kim Wanström
6. Christopher Soos
17. Karl Idesjö
21. Pontus Kallanvaara
24. Michael Trane

JEM, Bern, Schweiz

Individuellt, 24final
17. David Rumbutis 
20. Kim Wanström 
Mångkampen
54. Hamza Guengoer
58. Christian Cindric 

EM, Bern, Schweiz

Lag
26. (Karl Idesjö, Pontus Kallanvaara, Prince Mayiza, 
Henrik Schröder, Christopher Soos)

Nord-EM, Trondheim, Norge

1. Christopher Soos
6. David Rumbutis 
13. Henrik Schröder
30. Tony Do

NATIONELLA TÄVLINGAR 2017

JSM, Halmstad

Kim Wanström, Hammarbygymnasterna

SM, Halmstad

Christopher Soos, Halmstad Frigymnaster

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR 2017
Nord-EM, Torshavn, Färöarna

Individuellt
1. David Rumbutis
6. Kim Wanström 
7. Pontus Kallanvaara 
27. Karl Idesjö
40, Tony Do

EM, Cluj Napoca, Rumänien

53. Kim Wanström 
54. Christopher Soos 
107. William Broman

VM, Montreal, Canada

47. Pontus Kallanvaara
50. Kim Wanström
57. Christopher Soos 

EYOF (European Youth Olympic Festival) Györ, Ungern

Lag
10. David Rumbutis, Joakim Lenberg, Christian Cindric
Individuellt
20. David Rumbutis

Världscupstävling Paris, Frankrike

14. Filip Lidbeck (fristående)
18. Christopher Soos (ringar)
25. William Boman (hopp)
16. William Boman (barr)
34. William Boman
25. Christopher Soos (räck)
31. Christopher Soos

JNM Oslo, Norge

Lag 2. Sverige
Individuellt
1. David Rumbutis
4. Filip Lidbeck



78

RESULTAT

TRAMPOLIN

NATIONELLA TÄVLINGAR 2016

JSM, Norrköping

TRAMPOLIN
Flickor Sofia Johansson, Uppsala GF
Pojkar Felix Holgersson, TK Levo

SM, Norrköping

TRAMPOLIN
Dam Louise Hedberg Lundblad, Gefle GF
Herr Jonas Nordfors, Upplands Väsby GK

DMT
Dam Lina Sjöberg, Uppsala GF
Herr Jonas Nordfors, Upplands Väsby GK

SYNKRON
Dam Lina Sjöberg, Uppsala GF/Hanna Rydén, Upp

lands Väsby GK
Herr Jonas Nordfors, Upplands Väsby GK/Felix 

Holgersson, TK Levo

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR 2016

JNM, Vejen, Danmark

TRAMPOLIN
Flickor 7. Alice Flensburg 
Pojkar 1. Felix Holgersson
 8. Filip Klevell
 10. Hermann Pettersson
 15. Jonatan Karlsson
 25. Johan Andersson
 27. Linus Oledal

NM, Vejen, Danmark

TRAMPOLIN
Dam 2. Hanna Rydén
 5. Louise Hedberg Lundblad
 6. Lina Sjöberg
 8. Alva Lemoine
 11. Alicia Eriksson 
Herr 1. Jonas Nordfors
 2. Måns Åberg

 9. Petter Wedberg

JEM, Valladolid, Spanien

TRAMPOLIN
Pojkar: 53. Herman Pettersson
 56. Filip Klevell

EM, Valladolid, Spanien

TRAMPOLIN
Dam 30. Hanna Rydén 
 33. Lina Sjöberg
 37. Louise Hedberg Lundblad 
Dam lag 6. Sverige
Herr 12. Jonas Nordfors 
 65. Måns Åberg 
 67. Oscar Smith
Herr lag 15. Sverige

DMT
Dam 1. Lina Sjöberg
SYNKRON
Dam 11. Lina Sjöberg/Hanna Rydén
Herr 22. Jonas Nordfors/ Oscar Smith

Världscup Brescia, Italien

SYNKRON
Dam 5. Lina Sjöberg/Hanna Rydén

NATIONELLA TÄVLINGAR 2017

JSM, Klippan

TRAMPOLIN
Flickor Linnéa Larsson, Klippans GK
Pojkar Felix Holgersson, TK Levo
DMT
Flickor Linnéa Larsson, Klippans GK
Pojkar Andreas Fältman, Uppsala GF
SYNKRON
Flickor Siri Elisson/Lova Heiman, Västra Frölunda TK
Pojkar Felix Holgersson/Jonatan Karlsson, TK Levo
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SM, Borås

TRAMPOLIN
Dam Hanna Rydén, Upplands Väsby GK
Herr Jonas Nordfors, Upplands Väsby GK

DMT
Dam Lina Sjöberg, Uppsala GF
Herr Jonas Nordfors, Upplands Väsby GK
SYNKRON
Dam Lina Sjöberg, Uppsala GF/Hanna Rydén, Upp

lands Väsby GK
Herr Jonas Nordfors/Måns Åberg, Upplands Väsby 

GK

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR 2017

VM, Sofia, Bulgarien
TRAMPOLIN
Dam 49. Lina Sjöberg
Herr 46. Oscar Smith 
 67. Jonas Nordfors
 72. Måns Åberg
Herr lag 15. Sverige
DMT
Dam 3. Lina Sjöberg
SYNKRON
Herr 20. Måns Åberg/Jonas Nordfors

World Games, Wroclaw, Polen

DMT
Dam: 3. Lina Sjöberg

Världscup Valladolid, Spanien

TRAMPOLIN
Dam 33. Lina Sjöberg
 40. Hanna Rydén
Herr 27. Oscar Smith
 42. Felix Holgersson
SYNKRON
Dam 9. Lina Sjöberg/Hanna Rydén



80

RESULTAT

RYTMISK GYMNASTIK

NATIONELLA TÄVLINGAR 2016
Individuella JSM, Landskrona

Winny He, Stråssa GF

Individuella SM, Lindesberg

Olivia Kristensson Nilsson, Landskrona Kv GF

Trupp JSM, 

GF Uppsalaflickorna

Lag-JSM,

Stråssa GF (Winny He, Maja Svensson, Wilma Skanse) 

Lag-SM, 

GF Energo (Anastasia Ponomarenko, Anna Ljungkvist, 
Elin Elmeklo, Sandra Andersson)
DTQ (Duo, Trio, Quattro)
Wilma Mårtensson/Doruntina Goxhuli, Landskrona Kv GF
Inga svenska gymnaster deltog på  internationella 
 tävlingar under året.

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR 2016

JNM, Taastrup, Danmark

Individuellt 7. Winny He
  12. Wilma Jacobsen
  13. Meja Engdahl Petersson
  14. Clara Göthberg
  19. Alma Wikström
Trupp  3. Sverige 1
  5. Sverige 2

NM, Taastrup, Danmark

Individuellt 4. Josefine Olsson
  9. Cassandra Pettersson
  10. Alma Ljungkvist
  16. Anastasia Ponomarenko
  17. Petra Lindgren
NM Trupp 4. Sverige 

JEM Holon, Israel

Winny He, Stråssa GF
Meja Engdahl Petersson, Landskrona Kv GF

NATIONELLA TÄVLINGAR 2017
Individuella JSM, Uppsala

Meja Engdahl Petersson, Landskrona Kv GF

Individuella SM, 

Anastasia Ponomarenko, GF Energo

Trupp JSM

GF Uppsalaflickorna

Lag-JSM, 

Landskrona Kv GF 

Lag-SM, 

GF Energo (Alma Ljungkvist, Sandra Andersson, 
 Anastasia Ponomarenko)

DTQ (Duo, Trio, Quattro)
Doruntina Goxhuli/Wilma Mårtensson, Landskrona Kv GF

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR 2017

VM, Pesaro, Italien

Individuellt
77. Petra Lindgren
83. Anastasia Ponomarenko
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AEROBIC GYMNASTICS

NATIONELLA TÄVLINGAR 2016
JSM, Staffanstorp

Emilia Berkes, Föreningen Ale Aerobic och Dansstudio

SM, Staffanstorp

AnnTherese Johansson, Föreningen Ale Aerobic och 
Dansstudio

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR 2016
VM, Incheon, South Korea

50. AnnTherese Johansson
 
NATIONELLA TÄVLINGAR 2017
SM, Järfälla

Hayley BriceNicolson, Järfällagymnasterna

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR 2017
Inga svenska gymnaster deltog på  internationella täv
lingar under året.
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TRICKING/FREERUNNING

NATIONELLA TÄVLINGAR 2016

Tricking-SM, Norrköping

Jonathan Petersson, Brännpunkten Korpförening

NATIONELLA TÄVLINGAR 2017

Tricking-SM, Stockholm

Måns Rudfeldt, Street Mentality Parkourklubb
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HOPPREP

NATIONELLA TÄVLINGAR 2016

JSM, Höganäs

Individuellt Master
Dam Ella Andersson, Kämpinge GF
Herr Feix Vigren, Kämpinge GF
Lag
Kämpinge Lag 1  

Adina Dahav, Emma Uneland, Elsa Persson, 
Felix Vigren

Tripplar
Dam Emma Uneland, Kämpinge GF
Herr Felix Vigren, Kämpinge GF

SM, Höganäs

Individuellt Master
Dam Sara Nässel, Kämpinge GF
Herr Oliver Åström Möller, Kämpinge GF
Lag
Kämpinge GF Lag 2 

Elin Söderlund, Sara Nässel, Tora Nyqvist, 
Wilma Roth, Selma Kjellin

Tripplar
Dam Elin Söderlund, Kämpinge GF
Herr Oliver Åström Möller, Kämpinge GF

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR 2016

VM, Malmö

Lag Overall Open 
3. Kämpinge GF 

Elin Söderlund, Tora Nyqvist, Sara Nässel, 
Wilma Roth, Oliver Åström Möller

Lag Open Double Dutch, pair
3. Kämpinge GF 

Elin Söderlund, Sara Nässel, Tora Nyqvist, 
Wilma Roth, Oliver ÅStröm Möller

Female Double Dutch, singel
1. Kämpinge GF 

Isa Vigren, Julia Nydemark, Kajsa Arwefjäll, 
Marina Jalkell, Smilla Eliasson

Female Double Dutch,pair

1. Kämpinge GF 
Isa Vigren, Julia Nydemark, Kajsa Arwefjäll, 
Marina Jalkell, Smilla Eliasson

Individuellt
Dam 7. Elsa Skansjö
 12. Elin Söderlund
 20. Sara Nässel
 21. Kajsa Arwefjäll
Individuellt
Herr 3. Oliver Åström Möller

Tripplar 
Dam 1. Lovisa Gustafsson, 

NATIONELLA TÄVLINGAR 2017

JSM, Lingvallen

Individuellt Master
Dam Nova Norrwie, Tranås GS
Lag
Kämpinge Lag 3 

Emmi Frostensson, Felina Dahlquist, Linnea 
Palade, Meja Hedin, Mira Larsson

Tripplar
Dam Nova Norrwie, Tranås GS
Herr Elias Bäckström, Lycksele Korpen Hoppreps

klubb

SM, Lingvallen

Individuellt Master
Dam Elin Söderlund, Kämpinge GF

Lag
Kämpinge GF Lag 2 

Isa Vigren, Julia Nydemark, Kajsa Arwefjäll, 
Marina Jalkell, Smilla Eliasson

Tripplar
Dam Isa Vigren, Kämpinge GF
Herr Svante Bengtsson, Höganäs GF
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INTERNATIONELLA TÄVLINGAR 2017

JEM, Braga Portugal

Lag Female Double Dutch, pair 
3. Tintin Matthijs, Kajsa Hermansson,  
Linn Weimarck, Amanda Lundqvist

Individuellt
Dam 16. Linn Weimarck
 18. Amanda Lundqvist
 24. Hannah Malmgren
 25. Hanna Molin
 27. Meja Hedin
 
EM 

Lag Female Overall
2. Kämpinge GF 

Isa Vigrem Julia Nydemark, Marina Jalkell, 
Smilla Eliasson

Lag Female, Singel Rope Speed Relay
2. Kämpinge GF 

Elin Söderlund, Louise Söderlund,  
Sara Nässel, Elsa Skansjö

Lag Female, Double Doutch Speed relay
3. Kämpinge GF 

Isa Vigrem Julia Nydemark, Marina Jalkell, 
Smilla Eliasson

Lag Female, Double Doutch pair freestyle
2. Kämpinge GF 

Isa Vigrem Julia Nydemark, Marina Jalkell, 
Smilla Eliasson

Individuellt
Dam 4. Elin Söderlund
 14. Smilla Eliasson
 16. Elsa Skansjö
 19. Elsa Sundén
 20. Ella Andersson
Herr 18. Felix Vigren
 20. Svante Bengtsson
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Idrottens Hus

Box 11016, 100 61 Stockholm. Växel: 08-699 60 00, info@gymnastik.se

Besök oss gärna på

www.gymnastik.se

#SVENSKGYMNASTIK


