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Väsentliga händelser 
2014-2015

2014
År 2014 inleddes med en utbildningshelg som riktade 
sig till elittränare. Utbildningen omfattade områden 
som nutrition, skadeprevention, motivation och 
ledarskap. 

Förbundsmötet i april 2014 var välbesökt av ombud 
från föreningar och regioner och beslut fattades om 
verksamhetsinriktningen Svensk Gymnastik Vill, vilken 
inkluderar utvecklingsmodellen med tillhörande nyckel-
faktorer. Mötet beslutade att anta Gymnastikens 
Uppförandekod samt att förbundet inrättar två nya 
funktioner; Gymnastikombudsman (stödjande/hjäl-
pande/utredande) och Juridisk nämnd (bestraffnings-
organ). Arbetet med värderingsfrågor har fortsatt 
under året. 

I mars utsåg förbundsstyrelsen Årets förening och 
Årets ledare. Kevin Lind, Borås GS, och Umeå 
Gymnastikförening fick ta emot priserna om 10 000 
respektive 15 000 kronor. 

Efter åtta framgångsrika år som Gymnastikförbun-
dets generalsekreterare lämnade Stefan Bengtsson 

sitt uppdrag. Johan Fyrberg tillträdde som ny general-
sekreterare i december 2014. 

Tävlingsverksamheten inom Gymnastikförbundet 
har haft ett intensivt och framgångsrikt år. Under 
SM-veckan där truppgymnastiken deltog för andra 
gången, genomfördes även de första SM-tävlingarna i 
Freerunning och Tricking. Det svenska laget i kvinnlig 
artistisk gymnastik tävlade i VM i Nanning och genom 
en mycket stark prestation tog laget sig vidare till 
nästa års VM i Glasgow. I trupp-EM tog Sverige en 
guld-, en silver- och en bronsmedalj. Fyra gymnaster 
togs ut till Europas All Star Team.

Sommaren 2014 genomfördes EUROGYM i Helsing-
borg. Den 13-18 juli samlades cirka 5 000 unga 
gymnaster från hela Europa för uppvisningar, galor, 
workshops och mycket annat. Veckan blev mycket 
lyckad.

Under året har en översyn gällande Gymmix gjorts. 
Styrelsen beslutade i december att Gymmix är 
Gymnastikförbundets varumärke för kvalitetssäkrad 
gruppträning och ett stöd för föreningar som önskar 
profilera sig under ett gemensamt varumärke.
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2015
2015 inleddes med en konferens för föreningar 
som har elitverksamhet. Detta var den tredje stora 
utbildningshelgen inom det omfattande arbetet med 
förbundets utvecklingsmodell och cirka 60 föreningar 
fanns representerade. 

Drill är en stor internationell idrott som kombine-
rar gymnastik, dans och stavteknik. Drillförbundet 
etablerades i Sverige 2007 och har cirka 400 utövare 
i ett 20-tal föreningar. Från och med 2015 är Drillför-
bundet associerad medlem till Gymnastikförbundet. 

GK Motus Salto i Malmö fick utmärkelsen Årets 
gymnastikförening och Åsa Balstadsveen, eldsjälen 
bakom den nya föreningen Falu GK, utsågs till Årets 
gymnastikledare. Halmstads kommun utsågs under 
Almedalsveckan till Årets gymnastikkommun. 

Suzanne Lundvall, vice ordförande i Gymnastik-
förbundet, valdes på Riksidrottsmötet in i RFs och 
SISUs styrelse.

Sverige deltog, med cirka 600 deltagare, på Gym-
naestradan i Helsingfors 2015. Förbundet beslöt 
efter en förstudie att inte ansöka om att arrangera 

Gymnaestradan i Stockholm 2019. Dornbirn, Öster-
rike, kandiderade och kommer genomföra festivalen.

Även 2015 stod för många stora internationella 
 mästerskap samt fina tävlingsresultat för svenska 
gymnaster. Trampolinlandslaget har deltagit på 
 Europeiska spelen i Baku, samt VM i Odense, där 
Lina Sjöberg tog Sveriges första VM-brons i DMT. 
Trampolin deltog även för första gången i SM-veckan 
tillsammans med truppgymnastiken. VM i artistisk 
gymnastik genomfördes i Glasgow, där Sverige 
representerades av ett lag i Kvinnlig AG och tre 
debutanter i Manlig AG. Sverige har säkrat två indi-
viduella platser i Kvinnlig AG till test-event för vidare 
kvalificering till OS 2016. 

Sverige har ansökt och kommer att stå värd för 
hoppreps-VM 2016 i Malmö, där cirka 1  000 deltagare 
förväntas delta. Kämpinge GF är arrangörsförening.

Gymnastikforum 2015 satte deltagarrekord, med 
över 300 deltagare. Forumet var mycket uppskattat 
och fokuserade på temat ”Den välmående föreningen”, 
med speciell inriktning på några av de nyckelfaktorer 
som ligger till grund för gymnastikens utvecklings-
modell.

Antalet certifierade Gymmix-föreningar ökar och var 
vid årets utgång 152 stycken. 
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Gymnastikens verksamhetsidé är Rörelse hela livet. 
En idé som vi verkligen lever upp till. Vi är i ständig 
utveckling. Det är också en utveckling som alla våra 
föreningar ställer sig bakom. Detta blev tydligt på 
Förbundsmötet 2014 då alla förbundets föreningar 
slöt upp bakom Svensk Gymnastik Vill, vår utveck-
lingsmodell och dess tillhörande nyckelfaktorer.  
Även om det ofta är elitsatsningar som uppmärk-
sammas är vårt mål att erbjuda något för alla, oavsett 
vem man är eller i vilken fas av livet man befinner sig. 

En liknande strategi har även Riksidrottsförbundet 
tagit beslut om på Riksidrottsmötet 2015, vilket visar 
att vi ligger rätt i tiden. I ett tillväxt- och utveck-
lingsperspektiv ser vi stor potential i pusselbiten 
”Träna för aktivt liv”. Gymnastiken ska ha något att 
erbjuda längre upp i åldrarna. För befintliga gymnas-
ter, äldre gymnaster som lämnat under en period och 
längtar tillbaka, eller att de som aldrig fick chansen 
att börja träna som barn – alla ska kunna hitta in i 
gymnastiken. Vi har ett bra och brett grupptränings-
utbud och ett varumärke i form av Gymmix och här 
kan vi utvecklas ännu mer framöver och hitta nya 
träningsformer. Gruppträningsresor är ett exempel 
på det, vårt nya koncept avancerad motorisk träning, 
AMT, ett annat.

Vi är ett ungt förbund och vi vill att ungdomar ska ha 
inflytande även utanför träningshallarna. Därför låter 
vi till exempel Ungdomskommittén vara represen-

terad på våra styrelsemöten. Och allt fler ungdomar 
vill engagera sig. Det vittnar vår Lillsvedshelg för unga 
ledare om. Där har vi program som både handlar om 
att vara ledare för gymnaster och att ha inflytande 
och påverka beslut i förening och förbund. Ett annat 
sätt för våra ungdomar att växa är att vara en del 
av internationell mötesplats. Sommaren 2014 stod 
Sverige värd för EUROGYM. Veckan i Helsingborg 
slog deltagarrekord med cirka 5 000 deltagare från 
över 20 länder på en fantastisk ungdomsfestival som 
gav strålande PR för den delen av gymnastiken där 
tävlingen inte står i fokus. Här fick våra gymnaster 
vänner för livet och än idag lever flödet på Instagram. 
En annan internationell mötesplats är Gymnaestradan 
som sommaren 2015 arrangerades i Helsingfors. Här 
samlades över 22 000 gymnaster från ungefär 50 länder 
på en oförglömlig vecka i uppvisningarnas tecken.

GYMNASTIKENS ANSIKTEN UTÅT
Förebilder är viktiga för utveckling och tillväxt och 
våra förebilder finns bland annat i våra framgångsrika 
tävlingsgymnaster. 2014 kvalificerade sig det kvinnliga 
landslaget i artistisk gymnastik med ett helt lag till 
VM i Glasgow. Efter flera fina individuella världscu-
psresultat under 2014 och 2015 gjorde det kvinnliga 
laget och de debuterande killarna ett mycket fint VM 
i Skottland. På truppsidan tog Sverige guld, silver och 
brons på EM i trupp på Island 2014. Trampolinlands-
laget har deltagit på EuroGames i Baku och på VM i 
Odense. Lina Sjöberg tog Sveriges första VM-medalj 

En verksamhet  
i rörelse
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ORDFÖRANDEORD

i DMT genom sin fina tredjeplats, ett historiskt 
resultat. Under perioden har även flera SM-tävlingar 
genomförts och en mängd SM-vinnare har korats. Jag 
gläds åt att allt fler inom och utanför gymnastiken vet 
vilka Jonna Adlerteg, Jacke Melin och Jonas Nordfors 
är, för att nämna några av våra stjärnor. 

Vi är en visuellt tacksam sport och via sociala medier 
och en genomtänkt mediestrategi så börjar gymnas-
tiken synas allt mer. SVT och Lilla Sportspegeln följer 
och har reportage med regelbundenhet och sänd-
ningarna från SM-veckan där gymnastiken deltagit 
med truppgymnastik, parkour och trampolin har gett 
ett fantastiskt gensvar. 

Ökad exponering innebär även krav på öppenhet och 
transparens, något som vi är positiva till. Gymnasti-
kens värderingsgrund och ledarkultur har granskats, 
men även denna typ av ifrågasättande får oss att 
utvecklas och se på oss själva med andra ögon. 
Därför känns det bra att vi genom förbundsbeslut 
2014 nu har vår uppförandekod på plats tillsammans 
med gymnastikombudsman och juridisk nämnd. 
De används av våra föreningar och är viktiga för 
vår fortsatta utveckling, men de behöver justeras 

och kompletteras, något som betonades på årets 
 Gymnastikforum. 

Ja, vilket Gymnastikforum! Deltagarrekord med över 
300 gymnastikledare – många nya ansikten bland 
de gamla och välkända. Vilken glädje och symbolik 
bakom detta faktum att så många nya ledare vill vara 
med och utvecklas med och i Svensk Gymnastik. I en 
tid då idrottsrörelsen till viss del ifrågasätts och som 
helhet tappar medlemmar växer gymnastiken och 
står stark. Gemenskap, utveckling och delaktighet 
är värden som finns inom föreningslivet och har en 
fortsatt attraktionskraft för många. 

Det känns därför positivt att efter 12 år som 
ord förande få lämna över klubban till den som 
får  förtroendet att leda Gymnastikförbundet in i 
framtiden. Det har varit en spännande tid med många 
utmaningar. Men framför allt har det varit fantastiskt 
roligt och utvecklande.

Stort tack för allt gott samarbete genom åren. 

Malin Eggertz Forsmark
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Gymnastikförbundets verksamhetsidé är ”Rörelse hela livet”, där varje förening bestämmer 
vilken mix av verksamhet de bedriver. 

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 verksam-
het. Det sker en ständig utveckling och målet är att 
hela tiden bli ännu bättre. Svensk Gymnastiks ut-
vecklingsmodell lägger grunden för detta. Modellens 
pusselbitar beskriver nivåer där olika föreningar och 
individer kan välja ”sin” form av Svensk 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.

Om oss

VISIONSMÅL
• 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 100 000 medlemmar grupp-

träning i en certifierad Gymmix-förening.
• Senast 2020 har svenska gymnaster minst en 

medalj på EM och VM eller OS.
• 2020 är alla nybyggda idrottslokaler i kommunala 

skolor utrustade med gymnastikredskap enligt 
Gymnastikförbundets rekommendationer. 

• 2020 har det fattats beslut om eller projekterats 
för minst 20 specialhallar för gymnastik.

I samband med förbundsmötet 2016 kommer målen 
att ses över. 

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 i centrum. God hälsa och 
välbefinnande genom rörelse, gemenskap och personlig utveckling  
– det är Svensk Gymnastik. 

Hos oss är alla välkomna.
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NYCKELTAL
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Antal föreningar 1 064 1 080 1 078 1 096 1 130 1 163 1 205 1 230 1 260 1 310

Antal medlemmar 229 251 226 146 217 862 213 570 209 733 213 732 210 376 214 694 215 223 215 146

2015 2014

Flickor upp till 6 år 29 574 29 724

Flickor 7-12 år 48 895 47 009

Flickor 13-20 år 21 452 19 416

Kvinnor 21-40 år 28 222 28 945

Kvinnor 41 år - 44 698 45 733

Pojkar upp till 6 år 14 965 15 132

Pojkar 7-12 år 15 712 14 246

Pojkar 13-20 år 6 657 6 556

Män 21-40 år 7 270 7 218

Män 41 år - 11 806 12 167

Summa medlemmar 229 251 226 146
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 2015 2014
Flickor upp till 6 år 29 574 29 724
Flickor 7-12 år 48 895 47 009
Flickor 13-20 år 21 452 19 416
Kvinnor 21-40 år 28 222 28 945
Kvinnor 41 år - 44 698 45 733
Pojkar upp till 6 år 14 965 15 132
Pojkar 7-12 år 15 712 14 246
Pojkar 13-20 år 6 657 6 556
Män 21-40 år 7 270 7 218
Män 41 år - 11 806 12 167
Summa medlemmar 229 251 226 146

ASSOCIERADE FÖRBUND
Gymnastikförbundet har sedan flera år ett samarbetsavtal 
med Svenska Cheerleadingförbundet. 1 januari 2015 blev 
Svenska Drillförbundet associerat till gymnastiken.

MODELLENS NYCKEL FAKTORER
• Utgå från barnrättsperspektivet
• Vårda och utveckla ett brett utbud av 

gymnastik i olika former
• Säkerställa välutbildade och kompetenta 

ledare
• 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
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Gymnastiken i ett  
omvärldsperspektiv
Gymnastik är på många sätt en fantastisk idrott, en 
sport som står sig internationellt stark och utgör 
en av tre toppidrotter inom de olympiska grenarna. 
Gymnastikens många olika former breddas till fler 
länder och det blir allt vanligare att vara aktiv högre 
upp i åldrarna. Gymnastiken är också grunden och 
insteget till mångas idrottande. 

GYMNASTIKEN EN AV FÅ IDROTTER 
SOM VÄXER BLAND BARN OCH UNGA
Med en mångfald av verksamheter, alltifrån tra-
ditionell tävlings- och uppvisningsgymnastik till 
parkour och gruppträning växer gymnastiken. Ur ett 
integrationsperspektiv arbetar gymnastiken för att 
attrahera en större mångfald av utövare. Samtidigt 
som det kulturella uttrycket på ytan kan se helt olika 
ut i de olika formerna, så har alla verksamhetsgrenar 
något gemensamt. Det är kroppen som används 
som redskap och det finns en grund i gemensamma 
historiska rötter. 

Tillsammans med innebandyn, har gymnastiken en 
unik tillväxt bland barn och unga i jämförelse med 
många andra stora idrotter. Den grundmotoriska 
träningen är attraktiv och föreningar runt om i landet 
erbjuder plats till många barn och unga. Allt fler 
äldre lockas av den grundmotoriska träningen som 
gymnastiken erbjuder. Men tillväxten skulle kunna 
vara större. Många föreningar vittnar om köer till sin 
verksamhet. De två största flaskhalsarna är lokaler 
och ledare – två områden som det behöver arbetas 
mer med. Detta visar den strategiska utmaningen att 
nå tillväxtmålet där det handlar om kombinationen 
av att ge plats för nya utövare samtidigt som fler 
stannar kvar och idrottar i föreningen längre, helst 
hela livet. 
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Gymnastiken står inte ensam utan samarbetar idag 
med Drill- och Cheerleadingförbunden och har en 
stark ställning inom idrotten. Det har också initie-
rats spännande samarbeten med aktörer utanför 
gymnastiken, exempelvis med Friluftsfrämjandet, där 
anläggningsfrågan är ett gemensamt intresse. 

GYMNASTIKEN EN DEL AV UPPLEVELSE-
INDUSTRIN – ELLER INTE?
Gymnastiken håller många i rörelse och i många 
föreningar finns en stor och omtyckt gruppträ-
ningsverksamhet. Tillsammans med fina resultat på 
internationell elitnivå, exempelvis inom truppgym-
nastiken och trampolin, innebär det att gymnastiken 
är relevant ur både ett sportsligt- samhälls- och folk-
hälsoperspektiv. Trots detta så är och uppfattas inte 
gymnastiken som den starka aktören den borde vara 
ur ett omvärldsperspektiv. Trots en ökad publicitet 
och synlighet är idrotten alltför sällan i media och det 

saknas de riktigt stora återkommande evenemangen 
som drar publik och uppmärksamhet utanför de 
målgrupper som redan är engagerade. I politiska 
sammanhang är synligheten också låg.

På europeisk nivå talas nu om att göra gymnastiken 
mer attraktiv ur ett omvärldsperspektiv, exempelvis 
att publik ska kunna interagera och uppleva mer. 
Publiken flyttas närmare de aktiva och domare 
flyttas tillbaka. Gymnastikförbundets styrka ligger 
i kombinationen av träningen för alla åldrar och 
gymnastik som prestationsidrott och som en del av 
upplevelse industrin. Utmaningen är att göra båda 
delarna intressanta för omvärlden. Att träna gym-
nastik i förening ger mervärden genom hela livet och 
detta kan samspela med gymnastik som den ultimata 
upplevelsen för andra än de som utför sporten. 
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BARNGYMNASTIK 
Under verksamhetsperioden har det övergripande arbetet inom området barn handlat om  

att öka samarbetet mellan regioner och olika verksamheter för att på detta sätt öka känslan  
av ett förbund med en gymnastikmodell som erbjuder verksamhet för alla. Integrering av  

nyare verksamheter samt att utveckla stöd utifrån det föreningarna efterfrågar har  
också funnits på dagordningen.
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BARNGYMNASTIK

ÖKAT SAMARBETE 
 MELLAN REGIONERNA
Glädjande är att se en ökning 
vad gäller barn upp till 12 år i 
medlemsstatistiken under pe-
rioden. Den centrala kommittén 
har under verksamhetsperioden 
fokuserat på att fungera som stöd 
gentemot regionerna i arbetet 
med utvecklingsmodellen. Inom 
ramen för detta har samtliga 
regio nala kommittéer och tjänste-
män varit inbjudna att delta på 
gemensamma arbetshelger, något 
som har genererat ett ökat sam-
arbete mellan regionerna. 
Första träffen hölls i september 
2014 på Lillsved där fokus låg 
på goda exempel och att utifrån 
förbundsmötet hitta en röd tråd i 
kommittéernas arbete. I februari 
2015 samlades alla kommittéer 
igen och denna gång koncentrera-
de sig deltagarna på kommunika-
tion och marknadsföring samt en 
fördjupning kring utvecklingsmo-
dellen. I anslutning till Gymnastik-
forum 2015 fortsatte detta arbete.
Vidare har ett antal enkäter ge-
nomförts för att ta fram underlag 
kring de viktigaste frågorna utifrån 
områdena ledarrekrytering och 
tillgång till lokaler. Enkäterna 
ligger som underlag för såväl 
nationellt som regionalt arbete. 

BAMSEGYMPAN FORT-
SATT POSITIVT LADDAD
Konceptet Bamsegympa är en väl 
integrerad del i många föreningars 
verksamhet och fortfarande ökar 

antalet användare för varje år. 
Bamsegympans fördel är att för-
äldrar men också ungdomar med 
eller utan gymnastikerfarenhet 
snabbt kan leda egna grupper via 
den ledarutbildning som erbjuds. 
Inom ramen för Bamsegympa 
har också samarbetsprojekt med 
andra aktörer genomförts, exem-
pelvis fortsatte samarbetet med 
Fritidsresor där Gymnastikförbun-
det utbildat deras aktivitets ledare 
under 2014. Då Fritidsresor 
valde en annan inriktning på sin 
barnverksamhet, avslutades detta 
samarbete 2015.

GYMPAKIDZ 
 FÖRTYDLIGAS
Under perioden har extra fokus 
lagts på GympaKidz-konceptet 
som har blivit förtydligat i sin 
inriktning. Konceptet fokuserar 
på actiongympa, show and dance 
samt parkour. Inom ramen för 
GympaKidz har ett arbete med 
mer digitalt material inletts. Två 
releaser av show and dance har 
exempelvis släppts på detta sätt. 
GympaKidz-on-tour var ett 
gemensamt inspirationskonvent 
under hösten 2014 som genom-
fördes i varje region med fokus 
på ledare för barn upp till 12 år. 
Intresset var ganska lågt, trots 
att föreningar tidigare efterfrå-
gat just denna typ av aktivitet. 
2015 ansvarade varje region 
själva för att  planera denna typ 
av aktivitet och i flera regioner 
gjordes samarrangemang med 

andra aktivitetsområden inom 
Gym nastikförbundet, helt enligt 
utvecklingsmodellen.

ALLA KAN GYMPA 
 BYGGER NÄTVERK
Alla kan gympa innebär att barn 
och ungdomar med olika typer 
av syndrom, utvecklingsstör-
ning, motoriska problem, behov 
av rullstol, neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar och andra 
funktionsnedsättningar kan träna 
gymnastik på sina villkor. Arbetet 
med att få konceptet att bli en 
integrerad del i Gymnastikförbun-
dets arbete har påbörjats. Bland 
annat deltog representanter på 
FIG:s konferens i England på detta 
tema. Under åren har konceptet 
spridit sig till föreningar över hela 
Sverige. Under senare delen av 
verksamhetsperioden har fokus 
legat på att bygga nätverk och att 
ge organisatoriskt stöd för dem 
som vill starta verksamhet. Detta 
arbete kommer att fortsätta 
 under nästa verksamhetsperiod.

Aktiv start Lekande gymnastik 

UTVECKLINGSMODELLENS STADIER

Lärande gymnastik Träna på att träna 
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UNGDOMS-
GYMNASTIK

 
 

Ungdomsgymnastik omfattar all verksamhet i åldersspannet 13-25 år som inte direkt 
 fokuserar på tävling. Det övergripande målet är att behålla fler gymnaster och unga ledare 

i tonåren genom att fortsätta utvecklingen av nya gymnastikaktiviteter för ungdomar, 
och att bredda gymnastikverksamheten med aktiviteter i närliggande områden. Alla ska 
kunna träna utifrån egna förutsättningar och ambitioner, med själva träningen i fokus. 
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UNGDOMSGYMNASTIK

AKTIV 
 UNGDOMSKOMMITTÉ
Ungdomskommittén, med huvud-
uppgift att utveckla ungdoms-
verksamheten i hela landet, har 
utökats till sju medlemmar under 
perioden. Medlemmarna kommer 
från sex olika regioner. Under pe-
rioden har flertalet av Gymnastik-
förbundets regioner startat egna 
ungdomskommittéer/-råd, vilket 
är en mycket positiv utveckling.

Utveckla framtiden  
– träff för unga ledare
Ungdomskommittén har under 
perioden genomfört två träffar 
för unga ledare på Lillsved utanför 
Stockholm. Utveckla framtiden, 
som evenemangen kallats, har 
syftat till att inspirera och utbilda 
unga ledare från hela landet med 
både praktiska och teoretiska 
pass. Evenemangen har varit 
mycket uppskattade och bidragit 
till ett större nätverk av unga 
ledare i landet som alla fått upp 
ögonen för hur stor och fantastisk 
gymnastikvärlden är.

Ungdomspåverkan
Ungdomskommittén har under 
perioden arbetat för att öka 
medvetenheten kring vad unga 
individer kan tillföra i en styrelse. 
Detta genom att prata med både 
regionsordföranden och valbered-
ningar. Ungdomskommittén har 
dessutom fått en adjungerad plats 
i Gymnastikförbundets styrelse, 
något som ökat medvetenheten 
kring ungdomsfrågor. Kommittén 
har även funnits representerad på 
Riksidrotts forum och Riksidrotts-
mötet.

Internationella evenemang
Ungdomskommittén har under 
perioden medverkat vid både 
 EUROGYM 2014 i Helsingborg  

och Gymnaestradan 2015 i 
Helsing fors. Syftet med delta-
gandet har varit att dokumen-
tera och sprida inspiration och 
kunskap i Sverige för att öka 
medvetenheten och deltagandet i 
uppvisningsarrange mang. 

På EUROGYM deltog 800 svenska 
gymnaster i åldrarna 12-18 år i 
ett av Europas största gymnastik-
event för ungdomar. Det kan be-
skrivas som ett socialt evenemang 
utan tävlingsinslag. Alla former, 
nivåer och discipliner får delta 
efter sina förutsättningar. 

STADIUM SPORTS CAMP
Intresset verkar aldrig ta slut för 
Stadium Sports Camp. Varje år 
 sedan gymnastik blev en av cam-
pens huvudsporter har deltagar-
antalet vuxit – platserna brukar 
ta slut flera månader före starten. 
Sedan 2014 är Parkour även en del 
av Stadium Sports Camp i Norr-
köping. Sommaren 2014 medver-
kade 447 gymnaster i åldern 11-15 år  
samt drygt 40 ledare, fördelat 
över de fyra veckor som campen 
pågår. 2015 var intresset ännu 
större med ett deltagarrekord på 
454 deltagare. Duktiga ledare och 
en stor mängd andra aktiviteter 
gör Stadium Sports Camp till en 
unik upplevelse. På campen är alla 
välkomna och under 2015 fick 
gymnastiken hålla till i en ny och 
större hall med bättre förutsätt-
ningar för träningen. 

PARKOUR/FREE RUNNING 
OCH  TRICKING
Parkour/Freerunning och Tricking 
började som ett idrottslyftpro-
jekt 2012 och har idag blivit en 
självklar verksamhet inom Gym-
nastikförbundet. Den centrala 
samt de regionala kommittéerna 
uppdaterades i slutet av 2015 med 

många nya engagerade utövare 
som verkligen anammat det ideella 
inom idrottsrörelsen. Från 2013 
till 2015 har antalet medlemmar 
gått från 2000 till 12 000, fördelat 
på cirka 140 föreningar där star-
ten var cirka 20 föreningar runt 
om i landet.

Det spontana organiseras på 
ett framgångsrikt sätt
Parkourprojektet har uppmärk-
sammats inom idrottsrörelsen då 
man lyckats möjliggöra det spon-
tana i det organiserade. Intresset 
är stort och föreläsningar har 
genomförts på konferenser runt 
om i Sverige på bland annat Idrott 
Hela Livet, Riksidrottsförbundets 
politiska anläggningskonferens 
och Sportfutura. Dessutom 
uppmärksammades satsningen 
av Sveriges riksdag och nämndes 
som en inspirationskälla för andra 
framtida projekt. Föreläsningar 
och workshops har även gjorts i 
våra grannländer Norge, Danmark 
och Finland.

Utbildning och  jämställdhet 
Steg 1-utbildningarna och 
GympaKidz Parkour har varit en 
nyckelfaktor i medlemsökningen 
och totalt har över 800 ledare ut-
bildats under perioden. Parkour/
Freerunning och Tricking Steg 2 
togs fram under 2014 och första 
utbildningen gick i augusti 2014. 
Materialet för ”Parkour i Skolan” 
har påbörjats och riktar in sig till 
idrottslärare och fritidspedagoger 
i skolan. 2014 inleddes även en 
extra satsning för att få fler tjejer 
in i verksamheten via workshops 
och prova-på tillfällen med flera 
av landets främsta kvinnliga utövare 
som ledare på tillfällena. Ett tiotal 
föreningar har nu renodlade 
tjejgrupper och fler planerar att 
starta verksamhet till 2016.

Träna på att träna Träna för aktivt liv 

UTVECKLINGSMODELLENS STADIER
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PARKOUR/FREERUNNING OCH 
TRICKING har lyckats nå nya mål-
grupper och kan erbjuda attraktiv 
verksamhet för killar och tjejer.

Gymnaestradan och 
 Movement of Sweden
Sommaren 2015 åkte en trupp på 
20 freerunners och trickare till 
Gymnaestradan i Finland. Det var 
första gången i Gymnaestradans 
historia som disciplinerna närva-
rade. 2015 genomfördes Skandi-
naviens största PKTR-event, 
 Movement Of Sweden, med näs-
tan 300 utövare från hela landet, 
samt några inbjudna internatio-
nella gäster. Det blev en fantastisk 
helg med träning och workshops 
där Parkour/ Freerunning, Tricking, 
Street Workout och Breakdance 
samsades under ett och samma 
tak. 

Anläggningar och samarbeten
I början av 2015 inleddes ett 
samarbetsprojekt tillsammans 
med Friluftsfrämjandet vars mål 
är att bygga fler utomhusparker 
för träning och då även Parkour. 
Projektet har sedan dess start haft 
fullt upp och redan till 2016 invigs 

det ett antal nya Parkourparker. 
Projektet har även resulterat i ett 
underlag till Sveriges kommuner 
och landsting om minimikrav och 
åtgärder vid bygget av Parkour-
parker och inomhusmotorik-
anläggningar. Underlagen kommer 
förenkla framtida byggen samt 
göra så att processerna går 
 snabbare fram.

Sverige har hjälpt till vid uppstar-
ten av det internationella Parkour-
förbundet, The Mouvement, och 
samarbetat med grundarna David 
Belle och Sebastian Foucan. I 
december 2015 inleds även en 
första dialog om ett internatio-
nellt trickingförbund där Sverige 
är initiativtagare efter önskemål 
ifrån andra länder i Europa.

Framtid
Parkour/Freerunning och Tricking 
har etablerat sig och är en del av 
idrottsrörelsen och Gymnastik-
förbundet där framtiden ser ljus 

ut för nya utvecklingsmöjligheter. 
Framöver kommer fokus fortsätta 
ligga på anläggningar och parker 
men också att kvalitetssäkra det 
som byggts upp under de första 
åren. Verksamheten ska kunna nå 
ut till ännu fler barn och ungdo-
mar via skolor genom att utbilda 
idrottslärare. Målet är att träffa 
ännu fler ungdomar med öppna 
träningar under kvällstid och 
workshops på större event. Samt 
välkomna alla och låta nyanlända 
flyktingar prova på Parkour/Free-
running och Tricking.
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EUROGYM 2014, ett evenemang 
som skapar vänner för hela livet.
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GRUPPTRÄNING  
OCH GYMMIX 

Gruppträningen inom Gymnastikförbundets pusselbit träna för aktivt liv växer och består 
av cirka 90 000 medlemmar i föreningar runt om i landet. 152 föreningar har valt att  
gå med i Gymmix som är Gymnastikförbundets varumärke för gruppträning. Under 
 perioden har fokus legat på att bygga ett nätverk med ambassadörer, samt ta fram  

nya träningskoncept och samarbeten med andra aktörer. 
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GRUPPTRÄNING

ORGANISATION
I november 2014 tog Gymnastik-
förbundet beslut om att Gymmix 
ska bli ett nätverk och som i 
första hand ska bearbetas och 
tas om hand av regionerna och 
Gymmix-ambassadörerna. Några 
månader senare i februari 2015 
avvecklades och avtackades den 
centrala gruppträningskommittén 
för att i stället gå upp i regionala 
nätverk för Gymmix. 

GYMMIX-FÖRENINGAR 
OCH NÄTVERK
Gymnastikförbundet har idag 152 
Gymmix-föreningar runt om i 
landet. Det är både kraftfullt och 
starkt att bygga vidare på. Gym-
nastikförbundet stödjer Gymmix 
med marknadsföringsmaterial 
och behåller också den del som 
handlar om varumärkesregistre-
ringen och dess patent, grafiska 
profilen, samt certifieringen 
av nya föreningar. Även utbild-
ning och kompetenshöjning av 
Gymmix-ambassadörsteam ligger 
på den centrala nivån. Två träffar 
med Gymmix-ambassadörerna 
har ägt rum under perioden, med 
syfte att utbyta erfarenheter samt 
se vilket stöd Gymmix-ambassa-
dören behöver i sitt arbete med 
föreningsbesöken.

TRÄNINGSRESOR I LOKAL 
REGI
Gruppträningskommittén och 
Gymnastikförbundet Öst har 
arrangerat två Gymmix tränings-
resor under perioden. Resorna 
har varit mycket lyckade utifrån 
fler perspektiv. Resorna startade 
på föreningsnivå, i Gymmix Kungs-
ängen, med runt 25 medlemmar, 
vilket sedan växte upp till 100 
medlemmar som åkte med på 
resan 2015. På resan genomfördes 
över 40 olika gruppträningspass 
under veckan. Under resan 
har möten och föreläsningar 
som handlat om Gymmix som 
 varumärke och nätverk, ledar-

träffar, musik för ledare och ut-
bildningar genomförts, där ledare 
och föreningar från olika delar av 
landet kunnat utbyta erfarenheter.

SAMARBETEN MED ANDRA 
ORGANISATIONER
Under våren 2014 togs ett 
sittande/stående program fram 
tillsammans med Riksförbundet 
HjärtLung. Programmet har fått 
mycket positiv feedback och 
medfört andra träffar med olika 
organisationer där programmet 
visats upp. Programmet tillhör 
också Seniorutbildningen som 
uppdaterades under 2014.
Under senare delen av 2014 och 
början på 2015 har ett projekt 
med tidningen M-Magasin genom-
förts. Samarbetet bestod av en 
tränings-DVD samt en annons i 
tidningen med alla Gymmix-fören-
ingar i landet. Där fanns också en 
gästbiljett för läsaren att använda 
hos den Gymmix-förening som 
fanns närmast läsaren. Syftet var 
att lyfta Gymmix-föreningar i andra 
marknadskanaler än våra egna.

Samverkan med Korpen när det 
gäller utbildningar har fortsatt. 
Gymnastikförbundets regioner 
erbjuder Korpens ledare att få ta 
del av utbildningsutbudet. Detta 
har tydligt märkts av på de senare 
sommarkurser som genomförts på 
Lillsved, vilka lockat fler deltagare.

PRO, Pensionärernas Riksorgani-
sation, är ytterligare en samar-
betspartner. Under perioden har 
Gymnastikförbundet annonserat 
i deras tidning som riktar sig till 
cirka 300 000 medlemmar med 
budskap om det sittande/stående 
programmet. Utöver detta har 
PROs ledare och förtroendevalda 
fått inspiration i friskvård och 
träning. Gymnastikförbundet har 
även under hösten 2015 levererat 
ett flertal gruppträningsutbildningar 
till deras friskvårdsledare över 
hela landet. 

AMT – NYTT TRÄNINGS-
KONCEPT INOM 
 OMRÅDET AKTIVT LIV
AMT (Avancerad motorisk trä-
ning) är ett nytt träningskoncept 
som kombinerar det bästa av 
gymnastikens grundträning med 
effektiv, intensiv cirkelträning. 
Konceptet togs fram under 2015 
och lanserades under december 
månad. AMT riktar sig till den 
som vill utmanas utöver det 
vanliga där deltagarna tränar 
koordination och kroppskontroll, 
styrka och kondition, rörlighet 
och spänst och vänder sig till före 
detta gymnaster, extremsportare, 
crossfitatleter och andra idrotts-
utövare. AMT är utformat för att 
passa perfekt i en vanlig skolsal 
(gympasal) men kan självklart 
även utövas i en specialhall för 
gymnastik.

UTBILDNING
Under 2014 uppdaterades 
Seniorutbildningen för att möta 
nya utmaningar och den senaste 
kunskapen inom träning för äldre. 
Centralt arrangerades också en 
utbildning för seniorteamet som 
nu är sex personer till antalet. 
Under hösten 2015 utbildades 
PRO:s gympaledare i baskurs, 
gympautbildningen samt senior-
utbildningen.

FRAMTID
Den kommande perioden 
ligger fokus på att få igång en ny 
gruppträningskommitté som ska 
ta sig an utvecklingsmodellen 
utifrån gruppträningsperspektivet. 
Gymmix-besök i nätverksform 
kommer fortsätta med målet att 
hitta fler grupptränings- och/eller 
Gymmix-föreningar. Fokus ligger 
även på att hitta nya platser och 
nya former för grupptränings-
utbildningar, samt arbetet med 
samarbetspartners inom hälsa och 
träning. 

Träna på att träna Träna för aktivt liv 

UTVECKLINGSMODELLENS STADIER
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TÄVLINGSÅREN  
2014-2015
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Förbundsmötets beslut 2014 om 
 införande av utvecklingsmodellen  
för svensk gymnastik med till-
hörande nyckelfaktorer har gjort 
avtryck inom tävlingsgymnastikens 
alla  delar. Från breddtävlingen  
på lägsta nivå till nationella 
mästerskap och även uttagning 
till internationella mästerskap. 
Ändrade tävlingsregler och 
höjda åldersgränser är konkreta 
förändringar som arbetats fram 
i våra kommittéer. En antagen 
strategi för tävling som utgår från 
innebörden av utvecklingsmodel-
lens nyckelfaktorer stärker detta 
arbete ytterligare.

Antalet gymnaster som tävlar 
nationellt har fortsatt öka under 
perioden vilket både visar på ut-
vecklingskraften i medlemsfören-
ingarna men också ökar behovet 
av att hitta nya och fler arrangörs-
föreningar. Under perioden har 
även Freerunning och Tricking 
erhållit SM-status och tävlingarna 
har genomförts för första gången 
med stora framgångar såväl 
sports ligt som medialt.

Svensk tävlingsgymnastik har 
under perioden haft mycket stora 
framgångar internationellt och 
visionsmålen 2020 har uppfyllts 
under perioden. Vid VM 2015 i 
trampolin och DMT i Danmark 
tog Lina Sjöberg en historisk 

bronsmedalj i DMT. Vid EM i 
truppgymnastik 2014 på Island 
kom det länge efterlängtade gul-
det till de svenska damerna, och 
även silver till herrarna och brons 
till mixedlaget. 

Landslagsgymnastiken utveck-
las kontinuerligt och inom den 
kvinnliga artistiska gymnastiken 
har Sverige verkligen etablerat sig 
internationellt med finalplatser 
och medaljer vid världscuper 
genom bland annat Jonna Alderteg 
och Emma Larsson. Placeringen 
vid lag-VM 2014 i Kina gav en 
lagstart vid VM 2015 i Glasgow 
och resulterade i två platser till 
Test Event inför OS i Rio 2016. 
Även de manliga gymnasterna har 
visat på framgångar, att lyfta fram 
är Kim Wanströms deltagande vid 
ungdoms OS 2014 och sedan på 
EYOF 2015 där Kim placerade sig 
på en fjärde plats i fristående. 

Framgångarna för landslagen har 
varit fler och detaljer presenteras 
under respektive disciplin.
Gymnastiken har utökat antal 
stipendiater från Riksidrottsför-
bundet under perioden från två till 
fyra. Samarbetet med RF-Elit och 
SOK har förstärkts och alla våra 
landslag nyttjar numera RF-elits 
stödtjänster inom nutrition och 
idrottspsykologi. En representant 
per landslag har utsetts och de 

bildar tillsammans de aktivas råd 
som dels är de aktivas röst mot 
landslagsledning och Gymnastik-
förbundets kansli. 

Samtliga tävlingskommittéer har 
under perioden arbetat med att 
tolka och införa utvecklingsmo-
dellen för svensk gymnastik i sina 
aktiviteter och i sina regelverk.

På ett mer övergripande plan har 
två specialutbildningar genom-
förts, 2014 en elittränarutbildning 
i samarbete med RF-elit och 
2015 en utbildning riktad mot 
föreningar med elitverksamhet. 
Båda utbildningstillfällena lockade 
över 200 deltagare vardera där 
utvecklingsmodellen och arbetet 
med att säkerställa stöd i form av 
nutrition, fysiologi och idrottspsy-
kologi samt föreningsstyrelsens 
ansvar i elitsatsande föreningar.

DEN NÄRMASTE 
 FRAMTIDEN
Det påbörjade utvecklingsarbetet 
med svensk tävlingsgymnastik och 
svensk landslagsgymnastik, inom 
ramen för utvecklingsmodellen för 
Svensk Gymnastik fortsätter med 
oförändrad kraft. Detta kommer 
fortsätta att dominera mycket av 
verksamheterna i samtliga discipli-
ner även under 2016 och 2017.

TÄVLING
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TRUPPGYMNASTIK
 

Trupptekniska kommittén har välkomnat Svensk Gymnastik Vill och en stor del av 
 arbetet har handlat om vad verksamheten behöver göra för att förverkliga utvecklings-
modellen i verksamheten. Ett nytt bedömningsreglemente har tagits fram, anpassat för 
det ökande antalet gymnaster som befinner sig på nivåerna under SM-stegen. Det har 
även resulterat i en helt ny utbildningsstege för domarna. Ett viktigt utvecklings område 

har varit att arbeta för att behålla gymnaster längre upp i åldrarna samt  
att fortsätta utveckla pojk- och herrverksamhet. 
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TRUPPGYMNASTIK

ORGANISATION
Truppgymnastiken har idag dryga 
26 000 licensierade trupptäv-
lingsgymnaster i Sverige. Under 
2014-2015 har det arrangerats 
närmare 20 rikstävlingar inom 
tre olika stegar, från 10 år och 
uppåt. 120 olika föreningar har 
deltagit med totalt 560 trupper på 
rikstävlingarna 2014 och över 600 
trupper 2015.

UTVECKLINGSMODELLEN
Utvecklingsmodellen påverkar 
truppgymnastiken ur flera 
aspekter. Ett stort arbete har 
därför bestått i att bryta ner 
modellens olika delar för att se till 
att truppverksamheten lever upp 
till de förväntningar, krav och mål 
som finns inom modellen. Bland 
annat har åldrarna för ungdoms-, 
junior- och seniormästerskapen 
setts över och samtliga åldrar har 
förskjutits uppåt och minimiål-
dern för nationella mästerskap 
är satt till 13 år. Genom detta är 
förhoppningen att gymnasterna 
stannar kvar längre inom verk-
samheten, då utvecklingen genom 
tävlingsstegarna senareläggs. 

För att senarelägga utvecklingen 
har även svårighetstak införts 
inom några av tävlingsstegarna. 
Målet är att inte stressa fram 
svåra och påfrestande övningar 
som kräver mycket träning i unga 
åldrar. En effekt av denna anpass-
ning som kommittén hoppas på, 
är att minska belastningsskador 
och påfrestningen för unga gym-
nasters tillväxtzoner. Genom att 
reglera så att svårighetsvärdet inte 
dominerar över utförande och 
säkerhet, är intentionen att visa 
upp säker och stilren gymnastik 
på tävlingsgolvet. Reglerna inför-
des till höstterminen 2015 och 
kommittén kommer att fortsätta 
arbetet inom detta område och 

framöver utvärdera för att se om 
vissa justeringar behöver ske.

BEHÅLLA SVERIGES 
TRUPPGYMNASTER 
LÄNGRE
Vi vill alla att truppgymnastiken 
ska behålla sina utövare högre upp 
i åldrarna. Kommittén har därför 
arbetat utifrån att minska den tidiga 
utslagningen i unga åldrar. Från 
och med våren 2015 finns på ett 
antal tävlingar öppna klasser där 
antalet flickor respektive pojkar i 
ett lag kan variera. Förhoppningen 
är att de föreningar som idag har 
svårt att få ihop kompletta flicklag 
och/eller pojklag ändå ska kunna 
ställa upp och tävla. På dessa 
tävlingar är det även tillåtet att 
ställa upp med fler antal gymnas-
ter per varv än tidigare tillåtet, allt 
för att fler gymnaster ska få delta i 
tävlingsmomentet.

NYTT BEDÖMNINGS-
REGLEMENTE
Det har sedan några år tillbaka 
funnits en önskan om ett bedöm-
ningssystem anpassat för tävlings-
stegarna under SM-stegen. Målet 
med reglementet har varit att dels 
tillgodose utvecklingsmodellens 
och Svensk Gymnastik Vill olika 
delar, garantera en enklare och 
därigenom enhetligare bedöm-
ning, samt ett reglemente som 
man som ledare lätt kan ta till sig 
och förstå. Arbetet har pågått 
under 2014 och 2015 och förutom 
kommittén har många personer 
varit inblandade i referensgrupper 
och i remissrundor. 

Det nya reglementet infördes till 
tävlingssäsongen hösten 2015, 
och reglementet har mötts med 
mycket positiv respons. Med ut-
gångspunkt i det nya reglementet 
har även domarutbildningen setts 
över och nu finns ett stegsystem 

som liknar truppgymnastikens 
redskapsutbildningar. De kurser 
som genomförts på det nya regle-
mentet har haft högt deltagar-
antal och lämnar gott hopp inför 
framtiden.

INTERNATIONELLA 
FRAMGÅNGAR OCH 
LANDSLAGSORGANISA-
TION
Under verksamhetsperioden 
har svenska truppgymnaster 
representerat sina klubblag och 
Sveriges landslag på ett förtjänst-
fullt sätt. Hela fyra mästerskap, 
tre stycken under 2014- JNM, 
JEM samt EM och nu senast 
2015 års NM har utspelat sig på 
Island där vi haft glädjen att se 
många svenska framgångar. Värt 
att nämna är att Sveriges damer, 
tog Sveriges första guld på EM 
där Sverige representerades av 
landslag. I slutet av 2015 har en ny 
landslagsorganisation formerats 
för att påbörja arbetet inför EM 
2016 som arrangeras i Maribor, 
Slovenien. Återigen finns stora 
förhoppningar och goda förutsätt-
ningar för fina prestationer från 
de svenska lagen.

FRAMTID
För att fortsatt gynna truppgym-
nastikens tillväxt ska tävlingsbe-
stämmelserna ytterligare ses över 
under kommande verksamhets-
period, dels för att säkerställa att 
det finns tävlingar för alla Sveriges 
truppgymnaster men även att 
det finns en tävlingsstruktur som 
rymmer ytterligare tillväxt och 
utveckling. Genom att engagera 
Gymnastikförbundets alla regio-
ner är målet att skapa en struktur 
där alla truppgymnaster ska ha 
samma förutsättning till framgång 
oavsett vart i landet man verkar.

Träna på att träna Träna för att tävla Träna för att vinna Träna och tävla 
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KVINNLIG ARTISTISK 
GYMNASTIK

 
Trenden att antalet licensierade tävlingsgymnaster inom Kvinnlig artistisk gymnastik ökar 
har fortsatt under perioden, försäkringsåret 2012/13 var antalet strax under 1 500 och 
2014/2015 närmare 1 750. Även deltagandet på rikstävlingarna har ökat under 2014/15, 
om än blygsamt. Däremot har antalet tävlingar som arrangeras av föreningar ökat markant. 
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KVINNLIG ARTISTISK GYMNASTIK

UTVECKLING
Den Kvinnliga tekniska kommittén 
(KTK) har också under denna 
period arbetat med två grupper, 
Aspiranterna (för gymnaster över 
13 år) och Utvecklingsgruppen/
Tränar- och Föreningsutvecklings-
gruppen. Syftet har framförallt 
varit att utveckla tränare som har 
gymnaster strax under landslaget, 
en verksamhet som kommer 
att förstärkas under kommande 
verksamhetsperiod. 

Samarbetet mellan regionerna och 
KTK har fortsatt och intensifie-
rats under 2014-2015, något som 
planeras fortsätta under nästkom-
mande period. 

Svenska Stegserierna, som haft 
positiv inverkan på tillväxten 
inom Kvinnlig artistisk gymnas-
tik de senaste åren, har under 
verksamhetsperioden reviderats 
ytterligare.

Vidare har en hel del förändringar 
gjorts på regelfronten, bland annat 
införande av minimiåldrar på vissa 
tävlingar, höjda minimiåldrar på 
bland annat senior-SM och infö-
randet av en ny tävling, Riksfinal, 
där regionerna möter varandra.
 

LANDSLAGSVERKSAM-
HETEN 
Resultatmässigt har 2014-2015 
varit en stor succé för det kvinnliga 
AG-landslagen. På seniorsidan 
slutade VM-laget 2014 på 21:a 
plats och tog sig därmed vidare till 
VM i Glasgow för att slåss om de 
begränsade platserna vid OS i Rio 
de Janeiro 2016. Vidare slutade 
det svenska laget 12:a på EM 2014, 
vår bästa lagplacering på ett EM 
någonsin. 

I Challenge World Cup-serien har 
framgångarna radats på varandra, 
totalt har de svenska kvinnliga 
AG-gymnasterna tagit hem fyra 
medaljer och tolv finalplatser 
(topp 8), och detta av fem olika 
gymnaster. 

Även juniorerna har varit fram-
gångsrika, på JEM 2014 tog sig 
två gymnaster till mångkamps-
final, samma fina resultat som på 
European Youth Olympic Festival 
året efter. 

På senior-VM i Glasgow oktober 
2015 slutade det svenska laget på 
en 23:e plats, innebärande att det 
visserligen inte blir något lag på 
OS i Rio 2016, men att två svens-

kor får delta på det sista OS-kva-
let: Test-Event i Brasilien i april 
2016. Medelåldern för det svenska 
laget i Glasgow är för övrigt den 
högsta på flera årtionden. 

UTBILDNING
Utbildningen, på såväl tränar- som 
domarsidan, har varit fortsatt 
 omfattande inom disciplinen. Två 
Steg 3 och fyra Steg 2 (tränarkur-
ser) har genomförts, sammanlagt 
har över 20 kurser runt om i lan-
det – från Basic till Steg 3 – hållits 
med drygt 300 deltagare. Hela 23 
domarutbildningar (steg 1-3) har 
genomförts, även där med totalt 
över 300 deltagare. Kursplaner 
och material har tagits fram (Steg 3) 
och reviderats under perioden. 

FRAMTIDEN
Kommande verksamhetsperiod 
kommer fokus framförallt att ligga 
på utvecklingen av breddverksam-
heten och det nationella och re-
gionala tävlingssystemet, parallellt 
med en satsning på en långsiktig 
och hållbar landslagsverksamhet  
– hela tiden med svensk gym-
nastiks utvecklingsmodell som 
utgångspunkt. 

UTVECKLINGSMODELLENS STADIER
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MANLIG ARTISTISK 
GYMNASTIK

 
Manlig artistisk gymnastik har under perioden 2014-2015 ökat i antalet utövare  

på breddsidan samtidigt som juniorlandslaget tagit finalplaceringar vid Europeiska 
 Ungdoms-OS. Elitcentrat i Malmö har utvecklats och har idag fyra stycken senior-

gymnaster tränandes med en kombination av studier eller deltidsarbete.
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MANLIG ARTISTISK GYMNASTIK

ÖKAR PÅ BREDDEN
Antalet licensierade gymnaster 
har under perioden ökat till stor 
följd av de breddtävlingar som nu 
genomförs kontinuerligt. Ytterli-
gare en breddklass har införts och 
en ”veteranklass” för de gym-
naster som slutat sin elitsatsning 
har lanserats. Förhoppningarna 
med klassen är att gymnaster 
väljer att stanna kvar längre inom 
disciplinen genom möjligheten att 
tävla längre upp i åren på den nivå 
gymnasten befinner sig på. Vid in-
troduktionen av ”veteranklassen” 
under den nationella mästerskaps-
helgen 2015 deltog tio gymnaster 
i åldern 29-49 år. Detta ligger 
helt i riktlinje med Gymnastikför-
bundets utvecklingsmodell och 
målsättning ”Rörelse hela livet”.

LANDSLAGS-
VERKSAMHETEN
Juniorlandslaget har fortsatt sin 
dominans i Norden men också 

tagit ett kliv på den internationella 
arenan med deltagande av Kim 
Wanström på Ungdoms-OS i Kina 
och två finalplaceringar vid Euro-
peiska Ungdoms-OS i Georgien.
Elitcentrat, som finns placerat i 
Malmö, har utvecklats och består 
idag av seniorgymnaster från fyra 
olika klubbar. Under perioden har 
ett seniorlandslag representerat 
Sverige på EM och individuella 
 seniorgymnaster har deltagit på 
VM efter tre år utan deltagande.

UTVECKLING AV 
 TÄVLINGSPROGRAM 
OCH UTBILDNING
Manliga tekniska kommittén har 
fortsatt arbetet med att utveckla 
tävlingsprogrammet och utbild-
ningspaketet. En uppdaterad 
version av tävlingsprogrammet för 
perioden 2015-2018 är framplockad 
med fokus på skolande grund-
övningar.

Den tidigare utvecklingsgruppen 
har ändrat namn och fokus under 
perioden. Idag finns två ledarut-
vecklingsgrupper som hjälper 
både gymnaster och tränare i sin 
utveckling. För att utbilda tränare 
och gymnaster på deras egen in-
dividuella nivå finns idag två olika 
upplägg. En tredje grupp planeras 
för nästkommande period. Den 
kommer fokusera på att behålla 
gymnasterna genom den kritiska 
junioråldern och vidare till senior-
nivån. Detta är ett sätt att få fler 
gymnaster att stanna kvar längre 
inom disciplinen och gymnastiken.

UTVECKLINGSMODELLENS STADIER
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TRAMPOLIN  
OCH DMT

Fantastiska framgångar vid internationella mästerskap parallellt med  
rikstäckande utvecklingsarbete kopplat till Svensk Gymnastik Vill och  

Gymnastikförbundets  utvecklingsmodell. 
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TRAMPOLIN

NYA TÄVLINGS-
BESTÄMMELSER
Utifrån Riksidrottsstyrelsens 
 ”Anvisningar för barn och 
ungdoms idrott” och Gymnastik-
förbundets utvecklingsmodell har 
regler och tävlingsbestämmelser 
justerats, med särskild vikt vid 
stadiet Träna och tävla. Huvud-
syftet är att behålla och attrahera 
barn, ung domar och vuxna som 
vill börja eller fortsätta tävla i 
gymnastik utan att delta på högsta 
prestationsnivå. Tävlingsgymnas-
tik med anpassade tränings- och 
tävlingsregler för olika målgrup-
per. Särskild vikt har också lagts 
vid tre nyckelfaktorer: Utgå från 
barnrättsperspektivet, beakta 
individuell utveckling samt ha 
tålamod och tillåta att det tar tid 
att nå toppen. 

RIKSTÄVLINGAR
Deltagandet på rikstävlingar har 
ökat markant. Jämfört med 2012-
2013 har antalet starter ökat med 
33 procent. Tydligast är ökningen 
bland pojkar. 

DELTAGANDE VID 
SM-VECKAN
2015 arrangerades SM i individuell 
trampolin, synkron trampolin 
samt DMT för första gången under 
SM-veckan. Såväl deltagare, trä-
nare och ledare var mycket nöjda 
med arrangemanget, framförallt 
mediabevakningen. Totalt sändes 
70 minuter på SVT och SVT Play, 
med uppemot 100 000 tittare. 
Detta var första gången svensk 
trampolin direktsändes i svensk tv.

DIGITAL PLATTFORM 
FÖR FÖRENINGAR OCH 
DOMARE
En digital plattform med samlade 
videos från samtliga rikstävlingar 

har upprättats, i utvecklingssyfte 
för såväl tränare/föreningar som 
domare.

UTBILDNING
Denna period har tränarutbild-
ningar på alla nivåer genomförts; 
basic, steg 1, steg 2, steg 3 och 
steg 4, kompletterat med svenskt 
deltagande på både FIG Academy 
Level 2 och 3. 

LANDSLAG
Förbundskapten sedan 2014 är 
Jenny Söderlund, som jobbat hårt 
med alla aspekter för prestationen 
– ledarskap, tekniska och taktiska 
beslut, psykologiska aspekter av 
att träna och tävla på denna nivå 
och sist men inte minst det sociala 
för att få ihop gruppen.

Trampolinlandslaget har under 
2014-2015 stärkt samarbetet med 
Sveriges Olympiska Kommitté. 
Juniorlandslagsgymnasterna Felix 
Holgersson och Petter Wedberg 
togs under perioden ut till SOK:s 
utmanarstöd, som är ett försteg 
till Topp- och Talangstödet. 
Seniorgymnasten Jonas Nordfors 
har dessutom kallats till uttagning 
för Topp- och Talang, som är ett 
skräddarsytt stöd för aktiva inom 
de olympiska idrotterna som 
bedöms ha potentialen att kunna 
nå framskjutna placeringar på ett 
olympiskt spel ungefär 6-8 år fram 
i tiden.

Jonas Nordfors har tillsammans 
med Måns Åberg tävlat i de Euro-
peiska spelen, som har olympisk 
status. Resultatet blev en finalplats 
i synkron, en fin insats och debut 
på den olympiska arenan.

MÄSTERSKAP
2014 gjorde Sverige sitt bästa 
NM sedan 2007, med totalt elva 
svenska finalplatser, fem medaljer 
och den första seniormästaren på 
herrsidan. Under EM och JEM i 
Portugal samma år genomfördes 
en felfri tävling bland alla svenska 
gymnaster, vilket ledde till tre 
finalplatser, ett antal svenska re-
kord, ett stort antal personbästa.

2015 genomfördes VM i Odense, 
där Lina Sjöberg tog en historisk 
bronsplats i DMT. Lina kvalade 
in som tredje bästa hoppare och 
lyckades behålla sin placering i 
finalen, en revansch från EM året 
innan då hon vann kvalet men 
fick åka hem utan medalj. Bästa 
svenska manliga hoppare blev 
Jonas Nordfors, som slutade på 
en 29:e placering, bara tiondelar 
från en semifinalplats. Även Måns 
Åberg och Oscar Smith gjorde fina 
prestationer på trampolinen. 

POWERTUMBLING
Under VM 2015 debuterade Sverige 
dessutom i powertumbling; via 
Joel Händig och Didrik Fröberg. 
Även om det inte blev några större 
framgångar rent resultatmässigt 
bär de med sig värdefulla lärdomar 
från mästerskapet.

FRAMTID
Fokus ligger på att förbättra den 
regionala verksamheten, både för 
befintliga föreningar men också 
för föreningar som inte redan är 
 aktiva i regional- eller riksverk-
samhet. 

UTVECKLINGSMODELLENS STADIER
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RYTMISK 
GYMNASTIK

Under verksamhetsperioden har fokus legat på att utveckla helheten av den rytmiska 
gymnastiken i Sverige. Spridning av sporten Rytmisk gymnastik till fler föreningar i landet 
är en förutsättning för att utbyte och utveckling ska kunna ske för såväl gymnaster 

som tränare. Målet att behålla gymnaster längre upp i åldrarna har fortgått med olika 
projekt som t ex olika tävlingsklasser beroende på svårighetsnivå, så gymnasterna 

tävlar mot de som befinner sig på samma nivå. 
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RYTMISK GYMNASTIK

UTVECKLINGS-
VERKSAMHET
Under 2014-2015 har den cen-
trala kommittén arbetat fram tre 
fokusområden: Bredd/region/
ungdom, Trupp samt Utbildning. 
Varje område har en ansvarig 
kommittéledamot. Vid Gymnas-
tikforum 2015 genomfördes en 
stor träff med merparten av alla 
Sveriges RG-föreningar represen-
terade. Utifrån fokusområdena 
formades tre olika grupper med 
bred föreningsrepresentation. 
Dessa kommer jobba vidare med 
frågorna under 2016-2017 med en 
koppling till Svensk Gymnastiks 
utvecklingsmodell.

LANDSLAGSGRUPPEN
Samlingar och tävlingar för lands-
lagsgruppen (senior och junior) 
har fortlöpt med en stor utveck-
lingskraft. Experter och gästträ-
nare/föreläsare har bjudits in till 

flertalet samlingar för att utveckla 
både gymnaster och tränare inom 
elitsatsningen. En landskamp mot 
Norge genomfördes i mars 2015 
med mycket positiva resultat och 
utvärderingar. En aktivitet som 
med största säkerhet kommer bli 
en tradition framöver.

INTERNATIONELLA 
 RESULTAT
Ett av periodens stora mål var 
NM 2014 i Finland. Sverige åkte 
med en stor delegation bestående 
av tio individuella gymnaster, tre 
trupper, två duos (som var en 
ny gren under NM), tre domare, 
flertalet tränare samt en Head 
of Delegation. Sverige var även 
representerat på EM och VM.

FRAMTID
Kommande period fortsätter 
med vidare arbete inom de tre 
fokusområdena; Bredd/region/

ungdom, Trupp samt Utbildning. 
Kommittén kommer även att se 
över tävlingsåret/kalendern för att 
optimera träningsperioder och 
tävlingsperioder. 2017 kommer ett 
nytt internationellt bedömnings-
reglemente, vilket ska implemen-
teras i Sverige och nivåanpassas så 
det passar utvecklingsmodellen. 
Fler nya domare behöver utbildas, 
vilket fokus kommer ligga på 
under 2016. Detta för att ha fler 
aktiva domare, såväl på regional 
som nationell nivå till det nya 
reglementet.

UTVECKLINGSMODELLENS STADIER
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TRICKING OCH 
 FREERUNNING

TRICKING/FREERUNNING

RESULTAT
2014 fick Tricking och Freerunning 
officiell status som SM-discipliner 
och genomförde varsin tävling 
under SM-veckan i Borås. Två 
guldmedaljer delades ut och den 
första officiella mästaren i Free-
running blev Jacob Kapochewski 
och Sebastian Woxell i Tricking. 
Tävlingarna uppmärksammades i 
svenska medier och blev historiska 
ur ett internationellt perspektiv 
då det var första gången som 
idrotterna uppnått officiell status 
i ett land. 

2015 års Tricking-SM genomför-
des i samarbete med Fryshuset 
och där kunde över 500 personer 
i publiken se Måns Rudfeldt ta 
hem titeln och mästarbältet. 2015 
genomfördes inget SM i Free-
running.

UTBILDNING OCH 
 JÄMSTÄLLDHET 
Steg 1-utbildningarna och 
GympaKidz Parkour har varit en 
nyckelfaktor i medlemsökningen 
och totalt har över 800 ledare ut-
bildats under perioden. Parkour/
Freerunning och Tricking Steg 2 
togs fram under 2014 och första 
utbildningen gick i augusti 2014. 
Materialet för ”Parkour i Skolan” 
har påbörjats och riktar in sig till 

idrottslärare och fritidspedagoger 
i skolan.

2014 inleddes även en extra 
satsning för att få fler tjejer in i 
verksamheten via workshops och 
prova-på tillfällen med flera av 
landets främsta kvinnliga utövare 
som ledare. Ett tiotal föreningar 
har nu renodlade tjejgrupper och 
fler planerar att starta verksam-
het till 2016.

UTVECKLINGSMODELLENS STADIER
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Parkour/Freerunning och Tricking började som ett idrottslyftprojekt 2012 och har  
idag blivit en självklar verksamhet inom Gymnastikförbundet med en liten men 

 organiserad tävlingsverksamhet.
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TÄVLINGSFRAMGÅNGAR
Svenskt hopprep har haft sina 
hittills största internationella 
framgångar under 2014 och 2015. 
Flera medaljer erövrades både i 
lag och individuellt vid såväl EM 
som VM under perioden.

UTBILDNING
Under 2014 års hopprepsläger i 
Höllviken genomfördes både en 
Steg 1-kurs och en fortsättnings-
kurs. Senare på hösten erbjöds 
såväl nationell som internationell 
domarutbildning. 

Under lägret bjöd erfarna ledare 
från Belgien och Tyskland tillsam-
mans med Sveriges hopprepselit 
deltagarna på inspiration, trick 
och nya idéer. För ledarna ordna-
des en genomgång av Gymnastik-
förbundets nya utvecklingsmodell 
och målsättning. Detta har re-
sulterat i en ny tävlingsform som 
bygger på kunskap och erfarenhet 
istället för ålder. 

Sverige deltog under Gymnaestra-
dan med en hopprepstrupp.
Genom att hoppa på Nordisk 
Afton och uppträda som special-
trupp gavs möjligheter att sprida 
intresset för hopprep inför den 
stora Gymnaestradapubliken.

FRAMTID
Den höga nivån på Sveriges bästa 
hoppare i kombination med fler 
aktiva hopprepsföreningar och fler 
starter på nationella tävlingar gör 
att framtiden ser ljus ut för disci-
plinen. Den stora händelsen under 
2016 kommer blir arrangemanget 
av VM i hopprep i Baltiska Hallen i 
Malmö den 24 juli-2 augusti 2016.

Målsättningen är att fler föreningar ska erbjuda hoppreps aktiviteter i sin 
verksamhet och att många barn och ungdomar upplever rörelseglädje 

och utmaningar genom att hoppa rep.

HOPPREP

HOPPREP

UTVECKLINGSMODELLENS STADIER
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HOPPREP

ORGANISATIONEN SES 
ÖVER
Under hösten 2014 genomfördes 
ett föreningsmöte där samtliga 
var överens om att arbetet ska 
ligga i regionerna. Därmed har 
kommitténs arbete delegerats 
till föreningarna och kommittén 
har avvecklats. Under 2015 togs 
beslut att fortsätta det arbetet. En 
samordnare utsågs och kontakt-
personer i respektive region som 
har verksamhet inom Aerobic 
Gymnastics utsågs. Ett uppstarts-
möte under 2015 har genomförts 
tillsammans med Gymnastikför-
bundets sportchef.

UTBILDNING
Ett nytt Steg 1-material blev klart 
under 2014 och en Steg 1-utbild-

ning genomfördes under året 
med åtta deltagare. Under 2015 
genomfördes ytterligare en Steg 
1-utbildning. Denna gång med nio 
stycken deltagare.

Materialet för en Steg 2-utbildning 
är under framtagning och målet är 
att det ska bli klart under 2016. I 
Gymnastikförbundet Syd har en 
domarutbildning genomförts. 

BREDDVERKSAMHETEN I 
FOKUS
Under 2015 genomfördes en 
aerobichelg. Under helgen fanns 
möjlighet att både träna och utbilda 
sig. 55 gymnaster i alla åldrar 
deltog under träningslägret och 15 
stycken deltog i någon utbildning.

NATIONELLA OCH 
 INTERNATIONELLA 
 TÄVLINGAR
Inom Aerobic Gymnastics 
genomförs en tävlingshelg per år. 
Under den helgen genomförs SM, 
JSM, USM samt svenska cupen för 
seniorer, juniorer och ungdomar. 
Nybörjartävlingen Rikscupen 
genomfördes också under denna 
helg där deltagarantalet har ökat 
markant de senaste åren. Flera 
föreningar har under perioden 
deltagit på internationella tävlingar 
och träningsläger av olika slag.

FRAMTID
Målet är att fler föreningar ska 
erbjuda Aerobic Gymnastics.

Aerobic Gymnastics verkar för att öka antalet gymnaster inom  disciplinen.  
Under perioden har breddverksamheten varit ett prioriterat område.

AEROBIC  
GYMNASTICS

AEROBIC GYMNASTICS

UTVECKLINGSMODELLENS STADIER

Träna på att träna Träna för att tävla Träna för att vinna Träna och tävla 
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FINA PRESTATIONER under VM i artistisk 
gymnastik i Glasgow 2015, där Sverige tävlade med 
tre gymnaster i herrklassen, samt ett kvinnligt lag.
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Utbildning
Gymnastikförbundet ska tillhanda-
hålla och genomföra utbildningar 
inom hela det breda utbudet som 
ryms inom Svensk Gymnastik. 
Det innebär utbildningar för 
ledare inom barngymnastiken som 
ska lära fyraåringen att göra sin 
första kullerbytta och tränaren 
som tränar elitgymnasten med 
medaljer i sikte, men även instruk-
tören som leder motionären som 
vill hålla sig i form en gång i veckan 
och allt däremellan. Det breda 
utbildningsutbudet finns för att 
säkerställa att alla ledare kan utbil-
da, fortbilda och förkovra sig med 
ny kunskap och inspiration. Under 
2014-2015 har ett fokusområde 
varit att minimera antalet inställda 
utbildningar för att på ett trovär-
digt sätt säkerställa utbildningsut-
budet för våra medlemmar.

UTBILDARSTABEN 
 UTVECKLAS OCH 
 UTVECKLAR
Under verksamhetsperioden har 
utbildarstaben förändrats. Nya 
utbildare har tillkommit och andra 

har fallit ifrån. Utbildarna är Gym-
nastikförbundets språkrör utåt, 
det är de som träffar ledare och 
tränare på de utbildningar som 
genomförs. Under 2014 träffades 
gruppen och informerades om 
utvecklingsmodell och uppfö-
randekod för att kunna förmedla 
vår värdegrund och innehållet i 
Svensk Gymnastik Vill till de som 
utbildar sig.

SAMARBETEN
Samarbetet med GIH har fortsatt 
där Utbildningsenheten haft kon-
takt med gymnastikstudenterna på 
tränarlinjen och gett stöd i diverse 
frågor. Samarbetet med Korpen 
har fortlöpt och ett nytt samar-
bete med PRO har inletts. Här 
har ett utbildningspaket för PROs 
medlemmar skräddarsytts.

ÖVERSYN AV 
 UTBILDNINGSSYSTEMET
Genom utbildning kvalitetssäk-
ras och utvecklas ledare och 
tränare inom svensk gymnastik. 
Idag består Gymnastikförbundets 

utbildningssystem av närmare 70 
olika utbildningar. Strukturen och 
uppläggen för de olika utbildning-
arna är inte helt samordnade och 
strukturen kan även upplevas som 
svår att förstå av såväl förening 
som ledare. Beslut har fattats att 
det är dags att utbildningarna ska 
ske utifrån den antagna utveck-
lingsmodellen. 

Under hösten 2015 inleddes 
därför ett stort arbete med att 
skapa ett utbildningssystem som 
utgår från utvecklingsmodellen 
och grundar sig i de tio tillhörande 
nyckelfaktorerna. Utbildningssys-
temet ska också optimeras och 
effektiviseras med målet att skapa 
framgångsrika föreningar med väl-
utbildade och kompetenta ledare. 

Under hösten 2015 har en 
nuläges analys tagits fram genom 
enkäter, workshops och djup-
intervjuer. Rapporten lämnas till 
Gymnastikförbundets general-
sekreterare den 31 december och 
under 2016 kommer arbetet att 
forsätta.

UTBILDNING
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UTBILDNINGSVERKSAMHET 
DÄR SVENSKA GYMNASTIK-
FÖRBUNDET ÄR ARRANGÖR
Övergripande Dag Deltagare
2014-01-24 Elitföreningsutbildning  2 190
2014-05-10 Utbildarträff Barn/Ungdom/PKTR 1 45
2014-09-06 Utbildarträff Tävling 1 64
2014-10-24 Utbildning Gymnastiken  
  Vill/Uppförandekod 1 50
2015-01-24 Elitföreningsutbildning 2 187
2015-05-06 Utbildarutbildning Fristående Trupp 2 4
2015-09-23 Workshop Utbildningssystemet regioner 1  10
2015-10-18 Workshop Utbildningssystemet ledare 1 30

GRUPPTRÄNING
2015-09-07  Baskurs (i samarbete med PRO) 4 12
2015-11-16  Gympa (i samarbete med PRO) 5 10

PARKOUR/FREERUNNING
2014-05-31 Parkour/Freerunning steg 1 1 27

RYTMISK GYMNASTIK 
2014-01-18 Fortbildning för domare 1 17
2015-01-10 Fortbildning i bedömningsreglementet 1 21

TRAMPOLIN
2014-03-07 Förbundsdomarutbildning 2,5 5

TRUPPGYMNASTIK
2014-03-14 Förbundsdomarutbildning 2,5 20
2015-06-12 Förbundsdomarutbildning steg 3 2,5 17
2015-09-04 Förbundsdomarutbildning steg 3 2,5  26

UTBILDNING

PEDAGOGISKA RÅDET
Under 2014 har pedagogiska 
rådet framförallt fokuserat på att 
vara ett pedagogiskt bollplank till 
förbundskansliet då förbundet 
arbetat fram och påbörjat imple-
menteringen av utvecklingsmodel-
len och uppförandekoden. Rådet 
har även diskuterat pedagogiska 
frågor gällande Gymmix grupp-
träning och digitala utbildnings-
material. Rådet har haft två fysiska 
möten under året och däremellan 
mailkonversation. En utvärdering 
av rådets arbete gjordes under 

hösten 2014 av rådsmedlemmarna 
och kanslipersonalen i syfte att 
kunna ta beslut om rådets uppgift 
och funktion inför verksamhets-
perioden 2015-2016.

Under 2015 har rådets arbete 
bestått av att, utifrån en pedago-
gisk utgångspunkt, lysa igenom 
utvecklingsmodellen tillsammans 
med barnrättsperspektivet, samt 
få information om Gymnastik-
ombudsmannens roll och arbete. 
Dessutom har en kortare text 
kring vad förtroendeuppdrag är 

och hur förtroende kommer till 
uttryck i ideella värdegrunds-
styrda organisationer tagits fram. 
Avsikten med texten är att denna 
ska kunna användas i samband 
med utbildningar och annan form 
av kommunikation.

FRAMTID
Tidigt under 2016 ska Gymnastik-
förbundets styrelse ta beslut om 
hur projektet angående översynen 
ska fortlöpa och en projektplan 
baserad på nulägesanalysen 
 kommer att tas fram.
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Sommaren 2014 stod Gymnastik-
förbundet värd för EUROGYM, 
ett av Europas största gymnastik-
event för ungdomar. EUROGYM 
är ett socialt evenemang helt 
utan tävlingsinslag där alla former, 
nivåer och discipliner inom 
gymnastiken deltar utifrån sina 
förutsättningar.

I Helsingborg samlades under en 
vecka cirka 5000 ungdomar och 

ledare från över 20 länder. Från 
Sverige deltog cirka 800 gym-
naster.

Under EUROGYM får unga 
gymnaster visa upp sig, träffa och 
träna med flera tusen andra gym-
naster från hela Europa. Förutom 
uppvisningarna pågår workshops, 
forum, musikpartyn och mycket 
annat roligt under veckan. 
Evenemanget fick stor uppmärk-

samhet och sociala medier blev 
en viktig kanal för marknadsföring 
och interaktion, vilket hjälper 
till att bidra till relationer och 
minnen för livet för de deltagande 
gymnasterna och ledarna.

EUROGYM 2014
– sommarens roligaste evenemang
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När du tänker tillbaka på  
EUROGYM, vad är då det första  
du kommer att tänka på?

Framför allt alla skratt och att vara tillsammans som grupp. Vi var 
med om så många roliga händelser. Det var speciellt att få testa på 
massor av nya grejer tillsammans med sitt gympagäng. Vanligtvis 
kör man ju bara gympa tillsammans, men att göra så mycket mer 
och stötta varandra i allt, det var grymt kul. Det är verkligen starka 
minnen som finns kvar fortfarande. Sen var det så häftigt att märka 
att en hel stad faktiskt hade gymnastiken i fokus. Att vi gymnaster 
”tog över” och syntes överallt, under paraden genom stan och på 
alla uppvisningsplatser. Det var häftigt att vara med om!

Anna Stenström, SOL-flickornas GF.
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Gymnaestradan 2015 
i Helsingfors
Den 15:e World Gymnaestradan 
genomfördes den 10-18 juli i Hel-
singfors, under mottot ”make the 
earth move”. Mottot uppfylldes 
med råge med 20 000 deltagare 
från över 50 länder som genom-
förde 1000 uppvisningar under 
den intensiva sommarveckan i 
centrala Helsingfors. 

Under en Gymnaestrada genom-
förs bara uppvisningar, inga 
tävlingsinslag förekommer. Veckan 
kännetecknas av glädje, kamrat-
skap och nya intryck/upplevelser. 
Gymnaestradan arrangeras vart 
fjärde år och har sitt ursprung i 
de svenska Lingiaderna 1939 och 
1949. 

Från Sverige medverkade 600 
gymnaster och ledare, med 
deltagare från Haparanda i norr 

till Höllviken i söder. De svenska 
föreningstrupperna medverka-
de vid 48 uppvisningstillfällen; 
36 uppvisningar inomhus samt 
fyra gatuuppvisningar. Sverige 
var även representerade på den 
stora avslutande ”FIG-galan” med 
Malmöflickorna, och på den ut-
sålda kvällsgalan ”Nordisk Afton” 
deltog Kämpinges hopprepstrupp 
och gruppen med Parkour/trick-
ing. Dessa kvällsgalor sändes i 
finsk tv, och de svenska inslagen 
var mycket uppskattade. 

Ett 50-tal svenska gymnaster 
deltog i ”World Gymnaestrada 
Team” som genomförde två upp-
visningar på Olympiastadion. Det 
unika med dessa uppvisningar är 
att de genomförs med över  
2 000 deltagare från drygt 30 
länder som kör samma uppvis-

ningsprogram och fyllde stadions 
yta på ett mäktigt sätt i en härlig 
internationell blandning.

De svenska föreningstrupperna 
representerades av följande fören-
ingar/regioner; GK Nordstjärnan, 
Kämpinge GF, Norlandic team 
– Hudiksvalls GF, Malmöflickor-
na, GF Sydost (regiontrupp med 
deltagare från ca 15 föreningar), 
Enebybergsgymnasterna, Sofia-
flickorna/GF Resårerna, SOL-flick-
orna/ Hammarbygymnasterna/
Västerås GF, GF Stockholmsflick-
orna, KFUM:s GA Stockholm/
Vendelsö GF samt Parkour/trick-
ing (Sollentuna/Stampede IF/Oxie 
Quality Runners).

Nästa World Gymnaestrada 
genomförs år 2019 i Dornbirn, 
Österrike.
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Internationell verksamhet
Gymnastikförbundet har en tradi-
tion av starkt internationellt enga-
gemang. Målet är att påverka den 
internationella gymnastikrörelsen 
med Svensk Gymnastiks grundvär-
deringar och syn på demokrati.
Sju svenskar har under verksam-
hetsperioden 2014-2015 haft 
förtroendeuppdrag i olika inter-
nationella sammanhang: Margaret 
Sikkens Ahlquist som president i 
Internationella Gymnastikförbun-
dets (FlG) kommitté Gymnastics 
for All samt som ledamot i FIG:s 
exekutivkommitté. Malin Eggertz 
Forsmark som vice president i 
Europeiska Gymnastikförbundet 
(UEG), Maria Ståhl som ledamot 
i UEG:s kommitté Gymnastics 
for All. Per Sjöstrand, president 
i UEG:s kommitté för truppgym-
nastik (Teamgym). Thore Brolin 
är medlem i FIG:s Appeal Tribunal 
och Bertil Sjöstrand är heders-
ledamot i FIG. Kajsa Murmark 

är ledamot i styrelsen för det 
Europeiska Hopprepsförbundet 
(ERSO).

I oktober 2014 genomfördes 
FIG-kongressen i Taschkent, 
Uzbekistan, där Malin Eggertz 
Forsmark deltog. UEG hade sin 
kongress i Bratislava, Slovakien 
i november 2015, där Sverige 
representerades av Margaret 
Sikkens Ahlquist, Malin Eggertz 
Forsmark, Johan Fyrberg, Maria 
Ståhl och Per Sjöstrand.

INTERNATIONELLA  
 EVENEMANG
Sommaren 2014 genomfördes 
EUROGYM i Helsingborg. Den 
13-18 juli samlades cirka 5 000 
unga gymnaster från hela Europa 
för uppvisningar, galor, workshops 
och mycket annat. Veckan blev 
mycket lyckad. Nästa EUROGYM 
genomförs 2016 i Tjeckien.

Sverige deltog på Gymnaestradan 
i Helsingfors 2015 med cirka 600 
deltagare. Förbundet beslöt efter 
en utredning att inte ansöka om 
att arrangera Gymnaestradan 
i Stockholm 2019. Dornbirn, 
Öster rike, kandiderade och 
 kommer genomföra festivalen.

NORDISKT SAMARBETE
I april 2014 arrangerades Nordiskt 
möte i Stockholm/Arlanda och i 
april 2015 genomfördes motsva-
rande möte i Olso/Gardemoen. 

INTERNATIONELLT RÅD
Förbundets Internationella råd 
har till uppgift att vara ett bere-
dande organ för förbundsstyrel-
sen, och rådet har under perioden 
förberett beslutsunderlag inför de 
internationella kongresserna.

INTERNATIONELL VERKSAMHET
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Årsredovisning 
2014
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Styrelsen för Svenska Gymnastikförbundet får härmed 
avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETENS ART OCH 
 INRIKTNING
Föreningens syfte och ändamål

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 Riksidrottsförbunds (RF) stadgar 
samt att företräda gymnastiken i utlandet. 

Gymnastikförbundet, dess Gymnastikregionförbund 
(GRF) och föreningar ska verka för att styrelsen, 
valberedningen, kommittéer och andra organ får sådan 
sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor, män 
och ungdomar samt kulturell mångfald uppnås. 

Gymnastikförbundets verksamhetsidé ”Svensk Gym-
nastik – rörelse hela livet” innebär; Svensk Gymnastik 
har många ansikten. Rolig och lekfull träning i ständigt 
nya former för alla. 

Tävlingsutmaningar för de som vill mer. Olika men 
ändå lika – den egna kroppens rörelser är i centrum. 
God hälsa och välbefinnande genom rörelse, gemen-
skap och personlig utveckling – det är Svensk Gymnastik. 
Hos oss är alla välkomna. 

Gymnastikförbundet vill därför utveckla ett urval 
av gymnastikformer med hög kvalitet anpassade till 
människors olika behov. 

Gymnastikförbundet vill verka för att så många som 
möjligt bereds tillfälle att delta i aktivt gymnastik-
utövande. 

Gymnastikförbundet vill verka för ett personligt 
engagemang för gymnastikrörelsen hos medlemmar 
och ledare. 

Gymnastikförbundet erbjuder utbildning av kunniga 
ledare samt för tilldelning av medel från bland annat 
stat, landsting och kommuner. 

Gymnastikförbundet och dess regionförbund och 
föreningar ska aktivt verka för en drog- och dopingfri 
gymnastikrörelse. 

Gymnastikförbundet är en av Sveriges största idrotts-
organisationer och därmed också en betydande aktör i 
folkhälsoarbetet.  

Gymnastikförbundet har åtta regioner som är egna 
 juridiska personer. Syftet för alla delar av organisationen 
är att ge medlemsföreningarna stöd och service, efter 
de riktlinjer som Förbundsmötet beslutar vartannat år 
och som uttrycks i det gemensamma idédokumentet 
Gymnastiken Vill. 

Verksamhetsområden 

• Breddgymnastik: För barn upp till 12 års ålder med 
motorisk grundträning med gymnastikredskap 
 under lekfulla former för att stimulera barns ut-
veckling både kroppsligt och mentalt. För barn- och 
ungdomar från 13 års ålder med målgrupps anpassad 
gymnastik med och utan tävlingsinslag. Parkour och 
tricking är nya verksamheter. Gruppträning i hög 
kvalitet och varierande former, för kvinnor och män 
i vuxen ålder, anpassad till behov och förutsättningar.

• Tävlingsgymnastik i nio olika discipliner: trupp-
gymnastik, kvinnlig och manlig artistisk gymnastik, 
rytmisk gymnastik, trampolin, hopprep, free running, 
tricking samt aerobic gymnastics. 

Stödverksamheter:  

Föreningsutveckling, Utbildning, Gymnastikbutiken, 
Marknad och Information.

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 förbundets pedagogiska råd och 
”Gymnastikens dag” arrangeras årligen för att informe-
ra och intressera eleverna för Gymnastikförbundets 
mångfacetterade verksamhet. Gymnastikförbundet 
förlägger både längre och kortare utbildning på Lillsved 
och eleverna på folkhögskolan erbjuds förbundets 
baskurser. På styrelsenivå sker samarbetet genom att 
verksamhetsansvarig, Vd respektive GS, har en adjung-
erad plats i respektive styrelse. 

GYMNASTIKEVENT I SVERIGE AB
Gymnastikevent i Sverige AB är ett helägt dotter bolag. 
Bolaget ska bedriva evenemangs- och marknads-
verksamhet av engångskaraktär. Under 2014 genom-
fördes EUROGYM 2014 och Europe Gym for Youth 
 Challange i Helsingborg i bolagets regi.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 
 VERKSAMHETSÅRET 
Förbundsmötet i april 2014 var välbesökt av ombud 
från föreningar och regioner. Verksamhetsinriktningen 
Svensk Gymnastik Vill antogs, där den nya svenska 
utvecklingsmodellen ”rörelse hela livet” finns presen-
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terad. Förbundsmötet föregicks av en föreningsremiss 
med 348 föreningar som svarade. Mötet beslutade att 
anta Gymnastikens Uppförandekod samt att förbundet 
inrättar två nya funktioner; Gymnastikombudsman 
(stödjande/hjälpande/utredande) och Juridisk nämnd 
(bestraffningsorgan).

Under året har en översyn gällande Gymmix som 
varumärke gjorts. Styrelsen beslutade i december 
att Gymmix är Gymnastikförbundets varumärke för 
kvalitetssäkrad gruppträning och ett stöd för fören-
ingar som önskar profilera sig under ett gemensamt 
varumärke.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER VERK-
SAMHETSÅRETS UTGÅNG
Sverige deltar på Världsgymnaestradan i Helsingfors 
2015. Förbundet utreder förutsättningarna för 
att  ansöka om att arrangera Världsgymnaestran i 
 Stockholm 2019. 

HUR ÄNDAMÅLET HAR FRÄMJATS 
 UNDER ÅRET
Införandet av svensk gymnastiks utvecklingsmodell 
och uppförandekod har varit drivande för merparten 
av alla aktiviteter under året i syfte att nå Gymnas-
tikförbundets ändamål – rörelse hela livet. Ett flertal 
utbildningsinsatser för kommittéer, utbildare, regioner 
och föreningar har genomförts. Bland annat har 95 %  
av alla utbildare utbildats i utvecklingsmodell och upp-
förandekod vilket också gäller andra grupperingar med 
förtroendeuppdrag. 

Förbundsmötets beslut om verksamhetsinriktning för 
de kommande två åren förstärker uppdraget med 
föreningen i fokus genom att underlätta stödstrukturer 
såsom IT och administration och säkerställa kvalitet 
genom utbildningar och konceptutveckling. Dialogen 
med medlemmarna har förstärkts.

Gymnastikförbundet har under året breddat sin 
verksamhet för att nå nya målgrupper, bland annat 

har antalet pojkar i vår verksamhet ökat genom en 
medveten satsning.

MEDLEMMAR
Tillsammans samlar gymnastikföreningarna cirka  
226 000 medlemmar vilket betyder att medlemsantalet 
ökat med knappt fyra procent under verksamhetsåret. 
Av de totalt 1 080 medlemsföreningarna har 267 
föreningar tävlingsgymnastik. Cirka 45 000 gymnaster 
har tävlings- eller träningslicens.

Gymnastikförbundets kunniga, välutbildade ledare 
är den viktiga ryggraden inom samtliga verksamhets-
områden.

RESULTAT OCH STÄLLNING 
Årets resultat blev ett underskott på cirka 2,5 miljoner 
kronor. Förbundsstyrelsen tog en underbalanserad 
budget för åren 2013 och 2014 för att möjliggöra 
satsningar enligt Vision 2020. 2014 års resultat har även 
påverkats av det negativa resultatet i dotter bolaget, 
261 tkr.

RF:s stöd till specialförbunden (SF-stödet) fördelades 
2014 enligt det tredje och sista året på övergångstiden 
av den nya fördelningsmodellen. För förbundet har det 
inneburit en sänkning av det ordinarie SF-stödet på 
drygt 2,5 miljoner kronor jämfört med 2011. På för-
bundsmötet i april 2014 beslutades om en höjning av 
medlemsavgiften från och med 2015 för att kompen-
sera en del av det minskade stödet. Medlemsavgiften 
höjdes med fem kronor per medlem till 33 kronor, 
minimiavgiften på 1 000 kronor är densamma och 
taket på 40 tkr höjdes till 50 tkr för föreningarna. 

Vid årets slut uppgår kapitalet till cirka 10 miljoner 
kronor. Det egna kapitalet täcker kostnader för per-
sonalen i sex månader, semester- och pensionsskulder 
samt viss administration enligt RF:s rekommendation 
om riktlinje för det egna kapitalet.

FLERÅRSÖVERSIKT
2014 2013 2012 2011 2010

Antal föreningar 1 080 1 078 1 096 1 130 1 163

Antal medlemmar 226 146 217 862 213 570 209 733 213 732

Ordinarie SF-stöd, tkr 8 538 9 872 10 187 11 106 11 265

Övriga bidrag, gåvor, tkr 6 664 6 539 8 642 5 987 5 998

Totala intäkter, tkr 36 006 35 084 37 279 37 709 31 438

Självfinansieringsgrad, procent * 58 % 53 % 49 % 55 % 45 %

Årets resultat, tkr -2 507 -663 959 583 1 016

Eget kapital, tkr 9 972 12 480 13 143 12 184 11 601

Medelantal anställda 21 22 19 18 17

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

 NOT 2014 2013
 1   
INTÄKTER    
Offentligrättsliga bidrag 2 15 201 690 16 410 749
Medlemsavgifter  5 758 092 5 539 342
Verksamhetsintäkter 3 8 703 455 6 781 106
Övriga intäkter 4 6 343 166 6 352 534
  36 006 403 35 083 731
    
KOSTNADER    
Kostnader för varor  
och material 5 -1 373 293 -1 384 912
Övriga externa kostnader 6 -20 259 373 -16 742 810
Personalkostnader 7 -16 953 551 -18 073 235
Avskrivningar 8 -142 940 -128 357
  -38 729 157 -36 329 314 
   
VERKSAMHETENS 
RESULTAT  -2 722 754 -1 245 583
    

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA 
INVESTERINGAR    
Resultat från dotterbolag 11 -261 482 –
Resultat från värdepapper  
som är anläggningstillgångar 9 468 429 550 278
Ränteintäkter och  
liknande poster 10 9 527 35 134
Räntekostnader och  
liknande poster  -1 053 -3 194
Resultat efter  
finansiella poster  -2 507 333 -663 365
   
ÅRETS RESULTAT  -2 507 333 -663 365

   
BALANSRÄKNING 

 NOT 2014.12.31 2013.12.31
 1  
TILLGÅNGAR    

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   
Materiella anläggningstillgångar    
Inventarier  315 334 388 659
    
Finansiella anläggningstillgångar    
Andelar i koncernföretag 11 50 000 50 000
Långfristiga värdepapper- 
innehav 12 8 236 482 8 048 836
   
Summa  
anläggningstillgångar  8 601 816 8 487 495 
    
 
 NOT 2014.12.31 2013.12.31
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR   
Handelsvaror    
Handelsvaror  3 175 454 2 921 418
    
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar  1 023 494 543 446
Aktuella skattefordringar  102 730 101 353
Fordringar hos dotterbolag  118 518 1 136 046
Övriga kortfristiga fordringar  411 894 378 460
Förutbetalda kostnader och  
upplupna intäkter 13 309 122 712 951
  1 965 758 2 872 256
    
Kassa och bank  4 645 977 5 006 652 
  
Summa omsättnings-
tillgångar  9 787 189 10 800 326 
 
SUMMA TILLGÅNGAR  18 389 005 19 287 821
   
    
EGET KAPITAL OCH SKULDER  
Eget kapital 14   
Balanserat kapital  12 479 724 13 143 088
Årets resultat  -2 507 333 -663 364
Summa eget kapital  9 972 391 12 479 724
   
   
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder  1 271 505 1 295 474
Övriga kortfristiga skulder 15 1 280 598 1 650 143
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter 16 5 864 511 3 862 480
Summa kortfristiga  
skulder  8 416 614 6 808 097 
  
SUMMA EGET KAPITAL
OCH SKULDER  18 389 005 19 287 821
    

Ställda säkerheter  Inga Inga

Ansvarsförbindelser  Inga Inga
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NOTER TILL RESULTAT- OCH  
BALANSRÄKNING   
    
NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER 

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen 
och Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar. 
Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregå-
ende år. 
    
I år har vissa ändringar gjorts gällande klassificeringar och 
namnrubriker i resultaträkningen, vilket även fått genomslags-
kraft på föregående år.     

Föreningen upprättar ingen koncernredovisning eftersom 
koncernen är klassificerad som en mindre koncern.  
      
INKÖP OCH FÖRSÄLJNINGAR MELLAN KONCERNFÖRETAG 

Inga inköp eller försäljningar har förekommit inom koncernen 
inom året.     
     
INTÄKTER   

Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits 
eller kommer erhållas. Bidrag redovisas normalt enligt kon-
tantprincipen. Om ett bidrag avser en bestämd tidsperiod 
periodiseras bidraget över denna period.   
      
MEDLEMSAVGIFTER   

Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i 
förbundet.     
     
BIDRAG   

Som bidrag räknas likvida medel som Idrottsföreningen er-
håller från bidragsgivare som är ett offentligrättsligt organ. Ett 
villkorat bidrag är ett bidrag som förenats med villkor som 
innebär återbetalningsskyldighet om villkoret inte uppfylls. 
    
Offentligrättsliga organ utgörs av staten, landsting, läns-
styrelse och kommun, EU inkluderar Riksidrottsförbundet, 
Socialstyrelsen, Allmänna arvsfonden.    
      
AKTIER OCH ANDRA VÄRDEPAPPER  

Långfristiga innehav klassificeras som finansiell anläggnings-
tillgång och värderas till anskaffningsvärde. Om det verkliga 
värdet minskat och denna värdenedgång kan antas 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 ekonomiska 
livslängden. Inventarier skrivs av på 3-5 år.   
      
FORDRINGAR

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell pröv-
ning beräknas bli betalt.    
     
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 dotter-
företag. Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffnings-
värde med avdrag för eventuella nedskrivningar.   
      
UTLÄNDSKA VALUTOR   

Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balans-
dagens kurs.     
    
VARULAGER   

Varuager värderas, med tillämpning av först-in-först-ut-prin-
cipen, till det lägsta av anskaffningsvärde och det verkliga 
 värdet på balansdagen. 

NOT 2 OFFENTLIGRÄTTSLIGA BIDRAG

  2014 2013
Ordinarie statsanslag (SF-stöd) 8 538 000 9 872 000
Idrottslyftet 3 495 000 3 764 000
Landslagsstöd 800 000 660 000
SOK stöd 955 359 762 795
RF Riktat stöd 108 126 197 874
RF bidrag övrigt  1 072 489 806 818
Arbetsmarknadsstöd 226 523 336 409
Regionalt stöd 6 193 10 853
Summa 15 201 690 16 410 749 
   
NOT 3 VERKSAMHETSINTÄKTER

Kurs- och verksamhets intäkter 4 956 694 2 998 639
Försäljning Gymnastikbutiken 3 746 761 3 782 467
Summa 8 703 455 6 781 106 
   
NOT 4 ÖVRIGA INTÄKTER

Regionanställda 1 970 104 3 474 786
Försäkringar 2 761 790 1 963 160
Övrigt  1 611 272 914 588
Summa 6 343 166 6 352 534 
  
NOT 5 KOSTNADER FÖR VAROR OCH 
 MATERIAL

Kursmaterial centrala kurser 14 690 24 741
Försäljningskostnader 1 358 603 1 360 171
Summa 1 373 293 1 384 912 
  
NOT 6 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER 

Kost och logi 4 989 021 3 627 799
Konsultarvoden 2 162 107 1 909 663
Resor  3 116 052 2 518 759
Revision PwC 130 350 126 155
Lokalhyra 1 311 054 1 283 188
Royalty Bamsegympa 438 749 484 104
Anslag till regioner enligt beslut* 1 498 240 1 556 172
Övriga bidrag 254 090 342 112
Övrigt  6 359 710 4 894 858
Summa 20 259 373 16 742 810
    
*Regionerna erhåller 12,5 procent av det ordinarie anslaget 
fördelat på förbundets åtta regioner, dock ej lägre än 2010 års 
nivå för någon region (då det fördelade enligt andra kriterier).

NOT 7 MEDELTAL ANSTÄLLDA, LÖNER,  ANDRA 
ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER 

Medeltalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har 
uppgått till:     
Kvinnor   15 (3) 17 (5)
Män  10 (1) 12 (3)
Totalt  25 (4) 29 (8)

Siffrorna i parentes anger centralt anställda i regionerna, ingår 
i totalen.   
    
LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR  

Styrelse och generalsekreterare 988 049 803 649
Anställda, exklusive  
generalsekreterare 9 135 271 10 203 124
Uppdragstagare 1 603 582 1 444 546
Totala löner och  
ersättningar 11 726 902 12 451 319

Sociala avgifter enligt lag  
och avtal 4 431 397 4 775 511
varav pensionskostnader 779 898 770 356

STYRELSE OCH GENERALSEKRETERARE  

Enligt beslut på förbundsmöte 2012 arvoderas förbunds-
styrelsen enligt nedan:    
 Ordförande 50 % av ett prisbasbelopp/år samt övriga 
ledamöter 25 % av ett prisbasbelopp/år.  

I beloppet 988 049 ingår upplupen lön för avgående general-
sekreterare, 120 000 kronor.    
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NOT 8 AVSKRIVNINGAR OCH INVENTARIER

  2014 2013
Ingående anskaffningsvärden 910 388 867 527
Årets investeringar 69 615 463 049
Försäljningar och utrangeringar -247 041 -420 188
Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 732 962 910 388

Ingående avskrivningar -521 729 -742 584
Försäljningar och utrangeringar 247 041 349 212
Årets avskrivningar -142 940 -128 357
Utgående ackumulerade  
avskrivningar -417 628 -521 729
   
Bokfört värde 315 334 388 659
    
NOT 9 RESULTAT FRÅN VÄRDEPAPPER SOM 
ÄR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Utdelningar 275 632 125 018
Realisationsresultat 192 797 425 260
Summa 468 429 550 278 
   
NOT 10 RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE 
POSTER

Ränteintäkter 9 212 33 960
Kursvinster 315 1 174
Summa 9 527 35 134 
   
NOT 11 ANDELAR I DOTTERBOLAG

Aktiekapital 50 000 50 000
Tillskjutet ovillkorat  
aktieägartillskott 261 482 –
Nedskrivning -261 482 –
Utgående redovisat värde 50 000 50 000

Gymnastikevent i Sverige AB, org.nr 556935-7576.
Säte i Stockholm.
  Eget kapital Resultat
  50 000 -261 482

Kapital- 
andel

Röst- 
andel

Antal  
andelar/ 

aktier

Bokfört  
värde  
2014

Bokfört  
värde  
2013

100 % 100 % 50 000 50 000 50 000
Summa 100 % 100 % 50 000 50 000 50 000

Dotterbolaget har ett första förlängt räkenskapsår och 
upprättar bokslut 2014-12-31.
     
NOT 12 LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPER-
INNEHAV   

Ingående anskaffningsvärde 8 048 835 10 581 629
Förvärv  4 870 082 14 837 123
Försäljningar -4 682 435 -17 369 917
Utgående ackumulerat  
anskaffningsvärde 8 236 482 8 048 835
     
  Antal Mark- Anskaff-
  st nadsvärde ningsvärde
Aktierelaterade    
JRS Global Growth 1 253 1 820 420 1 623 580
SAS PREF BTA 200 82 800 100 300
Summa aktierelaterade  1 903 220 1 723 880
Bland/hedgefond    
JRS Global Wealth 1 449 1 602 891 1 537 216
Summa bland/hedgefond  1 602 891 1 537 216

Räntebärande    
Holberg Kredit SEK 12 350 1 214 224 1 235 000
JRS GBO SEK H 17 894 1 766 042 1 843 387
Summa räntebärande  2 980 266 3 078 387

Aktier     
Atlas Copco A 562 122 741 95 305
Autoliv SDB 230 192 625 141 874
Concentric 1 034 96 162 91 006
Danske Bank 1 011 213 955 176 034
Getinge B 709 126 060 163 062
Gjensidige 1 163 147 284 157 317
Granges AB 793 40 443 33 804
H&M B  868 282 621 251 277
Hexpol AB B 227 167 186 124 928
Lundbergföretagen B 324 109 577 96 663
Meda A  1 976 222 300 188 382
Nibe Industrier B 629 126 366 104 672
Sandvik  1 907 145 695 175 669
Volvo B  937 79 364 85 376
Summa värdepapper  2 072 379 1 885 369

Förlagsandelsbevis    
Pool2Tusen  96 000 11 630
Summa förlagsandelsbevis  96 000 11 630
Summa totalt  8 654 756 8 236 482

NOT 13 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH 
UPPLUPNA INTÄKTER   

  2014 2013
Royalty Bamsegympa  184 324 178 955
Deltagande EUROGYM 2014 0 192 618
Övriga poster 124 798 341 378
Summa 309 122 712 951

NOT 14 EGET KAPITAL   

  Balanserat Årets Totalt eget 
   kapital resultat kapital
Ingående balans 13 143 088 -663 364 12 479 724
Omföring  
föregående års  
resultat  -663 364 663 364 0
Årets resultat  -2 507 333 -2 507 333
Utgående  
balans    12 479 724 -2 507 333 9 972 391
   
NOT 15 ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER 

Bidrag Att övervinna hinder – 201 818
Bidrag SOK 439 441 –
Stimulansbidrag 184 336 400 000
Övrigt  656 821 1 048 325
Summa 1 280 598 1 650 143 
   
NOT 16 UPPLUPNA KOSTNADER OCH 
 FÖRUTBETALDA INTÄKTER  

Upplupna semesterlöner 1 314 652 1 741 350
Upplupna sociala avgifter 413 064 547 132
Upplupna löner inklusive  
sociala avgifter 158 985 _
Gymnaestradan 2015 2 043 255 _
Övriga upplupna kostnader 1 934 555 1 573 998
Summa 5 864 511 3 862 480

Stockholm 13 mars 2015

Malin Eggertz Forsmark Suzanne Lundvall Anders Caspár 
Ordförande Vice ordförande
  
Edit Eriksson   Pelle Malmborg Lars Mörk  

Ingela Nilsson  Tina Sahlén Patrik Tengwall 
 
Johan Fyrberg,  
Generalsekreterare

Min revisionsberättelse har lämnats den 31 mars 2015.

Ulrika Granholm Dahl 
Auktoriserad revisor
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RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för 
Svenska Gymnastikförbundet för år 2014. Förbundets 
årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta 
dokument på sidorna 42-47.

STYRELSENS OCH GENERALSEKRETERARENS ANSVAR FÖR 
ÅRSREDOVISNINGEN

Det är styrelsen och generalsekreteraren som har 
ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den 
interna kontroll som styrelsen och generalsekreteraren 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovis-
ning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.  

REVISORNS ANSVAR

Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på 
grundval av min revision. Jag har utfört revisionen 
enligt International Standards on Auditing och god 
revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag 
följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revision-
en för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen 
inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i 
årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som 
ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna 
för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna 
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den 
interna kontrollen som är relevanta för hur förbundet 
upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande 
bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är 
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men 
inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten 
i förbundets interna kontroll. En revision innefattar 
också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redo-
visningsprinciper som har använts och av rimligheten i 
styrelsens och generalsekreterarens uppskattningar i 
redovisningen, liksom en utvärdering av den övergri-
pande presentationen i årsredovisningen. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 
uttalanden.

UTTALANDEN

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 2014 och 
av dess finansiella resultat för året enligt årsredovis-
ningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR 
OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR 

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även 
utfört en revision av styrelsens förvaltning för Svenska 
Gymnastikförbundet för år 2014. 

STYRELSENS ANSVAR

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

REVISORNS ANSVAR

Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om 
förvaltningen på grundval av min revision. Jag har 
utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har 
jag utöver min revision av årsredovisningen granskat 
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i förbun-
det för att kunna bedöma om någon styrelseledamot 
har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet. 
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt 
uttalande.

UTTALANDE

Jag tillstyrker att förbundsmötet beviljar styrelsens 
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Stockholm den 31 mars 2015

Ulrika Granholm Dahl
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse
Till förbundsmötet i Svenska Gymnastikförbundet, org.nr 802001-3010     
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Årsredovisning 
2015
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Styrelsen för Svenska Gymnastikförbundet får härmed avge 
årsredovisning för räkenskapsåret 2015.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Svensk Gymnastik – Rörelse hela livet
Gymnastikförbundet, har till uppgift att utveckla och stödja 
gymnastiken i Sverige på sådant sätt att den står i överens-
stämmelse med idrottens mål och inriktning enligt 1 kap. 
Sveriges Riksidrottsförbunds (RF) stadgar, samt att företräda 
gymnastiken i utlandet. 

Gymnastikförbundets verksamhetsidé är  ”Rörelse hela livet”:

Svensk Gymnastik har många ansikten. Rolig och lekfull trä-
ning i ständigt nya former. Tävlingsutmaningar för dem som 
vill mer. Olika men ändå lika – den egna kroppens rörelser 
i centrum. God hälsa och välbefinnande genom rörelse, ge-
menskap och personlig utveckling – det är Svensk Gymnastik. 
Hos oss är alla välkomna.

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. 

Gymnastikförbundet, dess regionala kontor, samt med-
lemsföreningar ska verka för att styrelser, valberedningar, 
kommittéer och andra organ får sådan sammansättning att 
jämställdhet mellan kvinnor, män och ungdomar samt kul-
turell mångfald uppnås. 

Gymnastikförbundet är en av Sveriges största idrottsorgani-
sationer och därmed också en betydande aktör i folkhälso-
arbetet. Förbundet, dess regionförbund och föreningar ska 
aktivt verka för en drog- och dopingfri gymnastikrörelse. 

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

Verksamhetsområden 
Gymnastikförbundet vill utveckla ett brett urval av gymnas-
tikformer med hög kvalitet anpassade till människors olika 
behov, så att så många som möjligt får tillfälle att delta i aktivt 
gymnastikutövande. För att uppnå detta krävs bland annat 
ledare, vilka gymnastikförbundet erbjuder utbildningar inom 
en mängd olika nivåer och områden. Det centrala kansliet 
ansvarar för stödjande verksamheter i form av förenings- och 
verksamhetsutveckling, utbildning och kommunikation.

Verksamheten kan delas upp i två områden:
• Breddgymnastik: Barngymnastik upp till 12 år. Grund-

motorisk träning med gymnastikredskap under lekfulla 
former. Gymnastiken ska stimulera barns utveckling både 
kroppsligt och mentalt. För barn- och ungdomar från 13 

års ålder bedrivs mer målgruppsanpassad gymnastik med 
och utan tävlingsinslag. Parkour /Freerunning och Tricking 
är nya verksamheter som tillkommit under senare tid. 
Utöver det finns en stor gruppträningsverksamhet i varie-
rande former anpassad till behov, ålder och förutsättningar.

• Tävlingsgymnastik i nio olika discipliner: truppgymnastik, 
kvinnlig och manlig artistisk gymnastik, rytmisk gymnastik, 
trampolin, hopprep, freerunning, tricking samt aerobic 
gymnastics. En ny tävlingsstrategi har tagits fram under 
året och förbundet ansvarar för att landslagsverksamheten 
inom svensk gymnastik bedrivs på ett långsiktigt hållbart sätt. 

Lillsved
Sedan 1937 är Svenska Gymnastikförbundet huvudman för 
Lillsved (Svenska Gymnastikförbundets Gymnastikfolkhög-
skola 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 förbundets 
pedagogiska råd och ”Gymnastikens dag” arrangeras årligen 
för att informera och intressera eleverna för gymnastikför-
bundets mångfacetterade verksamhet. Gymnastikförbundet 
förlägger både längre och kortare utbildning på Lillsved och 
eleverna på folkhögskolan erbjuds förbundets baskurser. På 
styrelsenivå sker samarbetet genom att verksamhetsansvarig, 
verkställande direktör respektive generalsekreterare, har en 
adjungerad plats i respektive styrelse. Gymnastikförbundet 
har ett ägardirektiv för att tydliggöra samarbetet.

GYMNASTIKEVENT I SVERIGE AB
Gymnastikevent i Sverige AB är ett helägt dotterbolag. 
 Bolaget ska bedriva evenemangs- och marknadsverksam-
het av engångskaraktär. Under 2015 har ingen verksamhet 
bedrivits.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 
 VERKSAMHETSÅRET 2015
Sverige deltog med cirka 600 aktiva på Gymnaestradan i 
 Helsingfors 2015. Förbundet beslöt efter en utredning att 
inte ansöka om att arrangera Gymnaestradan i Stockholm 
2019. Dornbirn, Österrike, kandiderade och kommer 
 genomföra evenemanget.

Gymnastikforum 2015 satte deltagarrekord, med över 300 
deltagare. Forumet var mycket uppskattat och fokuserade på 
temat ”Den välmående föreningen”, med inriktning på några 
av de nyckelfaktorer som ligger till grund för gymnastikens 
utvecklingsmodell.

Sverige har ansökt och kommer att stå värd för hoppreps-VM 
2016 i Malmö, där cirka 1000 deltagare förväntas komma. 
Kämpinge GF är arrangörsförening.

En organisationsöversyn har gjorts under året som ledde 
till att styrelsen tog beslut om en ny organisation för det 
centrala kansliet.
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I december flyttade förbundet med Idrottens Hus till nya 
lokaler vid Skanstull i Stockholm. I det nya Idrottens Hus 
samlas flertalet specialförbund tillsammans med Riksidrotts-
förbundet. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER 
 RAPPORTPERIODENS UTGÅNG:
Inga väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång finns 
att rapportera.

HUR HAR ÄNDAMÅLET FRÄMJATS 
 UNDER ÅRET 
Förbundsmötet satte 2014 upp ett antal visionsmål, varav 
ett handlar om att öka antalet medlemmar. Även om målet 
är långt ifrån nått så ökade antalet medlemmar med 3000 
under 2015, detta i en kontext där de flesta idrotter i Sverige 
minskar i antalet organiserade medlemmar. 

Många gymnastikföreningar vittnar om köer. För att kunna 
erbjuda plats till alla de som vill börja träna gymnastik är det 
centralt att kommunala skolor utrustas med gymnastikred-
skap och att specialhallar för gymnastiken byggs. Förbundet 
har en stödjande roll gentemot föreningarna inom detta 
område och arbetet kommer att intensifieras under 2016. 
Ett tredje målområde är resultatmål för tävlingsdisciplinerna. 
Målet uppnåddes redan 2014 och under året har ytterligare 
medaljer och fina tävlingsprestationer levererats av gymnasti-
kens landslagsgymnaster. 

Arbetet med att implementera gymnastikens utvecklingsmo-
dell och dess tillhörande nyckelfaktorer och uppförandekod 
har också fortsatt under året. Fokus har legat på utbildning 
i föreningarna, samt översyn av tävlingsregler inom vissa 
discipliner.

MEDLEMMAR 
Tillsammans samlar gymnastikföreningarna cirka 229 000 
medlemmar. Av de totalt 1 064 medlemsföreningarna har  
331 föreningar tävlingsgymnastik. Cirka 51 000 gymnaster 
har tävlings- eller träningslicens.

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

RESULTAT OCH STÄLLNING 
Årets resultat blev ett överskott på cirka 712 000 kronor. 
Överskottet kommer huvudsakligen från ökade finansiella 
intäkter och ökade tävlings- och träningslicenser jämfört med 
budget.

RF:s stöd till specialförbunden (SF-stödet) fördelades 2015 
enligt den nya fördelningsmodellen. På förbundsmötet  
i april 2014 beslutades om en höjning av medlemsavgiften från 
och med 2015 för att kompensera en del av det minskade 
SF-stödet sedan modellen började införas år 2011. Medlems-
avgiften höjdes med fem kronor per medlem till 33 kronor, 
minimiavgiften på 1 000 kronor är densamma och taket på 
40 000 kronor höjdes till 50 000 kronor för föreningarna. 

Vid årets slut uppgår kapitalet till cirka 10,7 miljoner kronor. 
Det egna kapitalet täcker kostnader för personalen i sex 
månader, semester- och pensionsskulder samt viss adminis-
tration enligt RF:s rekommendation om riktlinje för det egna 
kapitalet.

FLERÅRSÖVERSIKT
2015 2014 2013 2012 2011

Antal föreningar 1 064 1 080 1 078 1 096 1 130

Antal medlemmar 229 251 226 146 217 862 213 570 209 733

Ordinarie SF-stöd, tkr 8 503 8 538 9 872 10 187 11 106

Övriga bidrag, gåvor, tkr 6 362 6 664 6 539 8 642 5 987

Totala intäkter, tkr 37 871 36 006 35 084 37 279 37 709

Självfinansieringsgrad, procent * 61 % 58 % 53 % 49 % 55 %

Årets resultat, tkr 712 -2 507 -663 959 583

Eget kapital, tkr 10 684 9 972 12 480 13 143 12 184

Medelantal anställda 20 21 22 19 18

* Självfinansieringsgrad = andel i procent av totala intäkter som inte är bidrag.
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RESULTATRÄKNING
 NOT 2015 2014 
 1   
INTÄKTER    
Offentligrättsliga bidrag 2 14 865 174 15 201 690 
Medlemsavgifter  6 883 564 5 758 092
Verksamhetsintäkter 3 11 925 788 8 703 455 
Övriga intäkter 4 4 196 861 6 343 166 
  37 871 387 36 006 403 
   
KOSTNADER    
Kostnader för varor och  
material 5 -1 835 639 -1 373 293 
Övriga externa kostnader 6 -21 142 406 -20 259 373 
Personalkostnader 7 -14 680 730 -16 953 551 
Avskrivningar 8 -69 751 -142 940 
  -37 728 526 -38 729 157 
   
VERKSAMHETENS 
RESULTAT  142 861 -2 722 754 
   
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA 
 INVESTERINGAR    
Resultat från dotterbolag 9 – -261 482 
Resultat från värdepapper  
som är anläggningstillgångar 10 568 325 468 429
Ränteintäkter och  
liknande poster 11 854 9 527
Räntekostnader och  
liknande poster  -188 -1 053 
Resultat efter finansiella poster 711 852 -2 507 333 
    
ÅRETS RESULTAT  711 852 -2 507 333 

BALANSRÄKNING
 NOT 2015.12.31 2014.12.31
 1   
TILLGÅNGAR    

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   
Materiella anläggningstillgångar    
Inventarier 8 22 320 315 334 
   
Finansiella anläggningstillgångar    
Andelar i koncernföretag 9 50 000 50 000
Långfristiga  
värdepapperinnehav 12 10 928 232 8 236 482

Summa anläggnings   - 
tillgångar  11 000 552 8 601 816
   
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR   
Handelsvaror    
Handelsvaror  2 666 784 3 175 454
   
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar  1 174 627 1 023 494
Aktuella skattefordringar  94 693 102 730
Fordringar hos dotterbolag  – 118 518
Övriga kortfristiga fordringar  424 931 411 894
Förutbetalda kostnader och  
upplupna intäkter 13 431 570 309 122
  2 125 821 1 965 758
   
Kassa och bank  1 535 116 4 645 977

Summa omsättnings - 
tillgångar  6 327 721 9 787 189
    
SUMMA TILLGÅNGAR  17 328 273 18 389 005
   
EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital 14   
Balanserat kapital  9 972 391 12 479 724
Årets resultat  711 852 -2 507 333
Summa eget kapital  10 684 243 9 972 391
   
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder  1 241 593 1 271 505
Övriga kortfristiga skulder 15 1 151 519 1 280 598
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter 16 4 250 918 5 864 511
Summa kortfristiga skulder 6 644 030 8 416 614 
   
SUMMA EGET KAPITAL  
OCH SKULDER  17 328 273 18 389 005
   
Ställda säkerheter  Inga Inga
   
Ansvarsförbindelser  Inga Inga 
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NOTER TILL RESULTAT- OCH 
 BALANSRÄKNING   
      
NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER   

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen 
och Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar. 
Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregå-
ende år.      

Föreningen upprättar ingen koncernredovisning eftersom 
koncernen är klassificerad som en mindre koncern.  
      
INKÖP OCH FÖRSÄLJNINGAR MELLAN KONCERNFÖRETAG 

 Inga inköp eller försäljningar har förekommit inom koncernen 
inom året.   

INTÄKTER   

 Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits 
eller kommer erhållas. Bidrag redovisas normalt enligt kon-
tantprincipen. Om ett bidrag avser en bestämd tidsperiod 
periodiseras bidraget över denna period. 

MEDLEMSAVGIFTER 

Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i 
förbundet.   

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 uppfylls.  
   

Offentliga organ utgörs av staten, landsting, länsstyrelse och 
kommun, EU inkluderar Riksidrottsförbundet, Socialstyrel-
sen, Allmänna arvsfonden.     
      
AKTIER OCH ANDRA VÄRDEPAPPER  

Långfristiga innehav klassificeras som finansiell anläggnings-
tillgång och värderas till anskaffningsvärde. Om det verkliga 
värdet minskat och denna värdenedgång kan antas 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 pröv-
ning beräknas bli betalt.    
      
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 dotter-
företag. Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvär-
de med avdrag för eventuella nedskrivningar.   
      
UTLÄNDSKA VALUTOR   

Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansda-
gens kurs.     
      
VARULAGER   

Varuager värderas, med tillämpning av först-in-först-ut-prin-
cipen, till det lägsta av anskaffningsvärde och det verkliga 
värdet på balansdagen.     
 

NOT 2 OFFENTLIGRÄTTSLIGA BIDRAG 

  2015 2014
Ordinarie statsanslag (SF-stöd) 8 503 000 8 538 000 
Idrottslyftet 3 624 000 3 495 000 
Landslagsstöd 830 000 800 000 
SOK stöd 906 719 955 359 
RF Riktat stöd – 108 126 
RF bidrag övrigt  860 923 1 072 489 
Arbetsmarknadsstöd 140 532 226 523 
Regionalt stöd – 6 193

Summa  14 865 174 15 201 690 
    
NOT 3 VERKSAMHETSINTÄKTER 

Verksamhetsintäkter 4 326 811 4 956 694 
Gymnaestradan 3 557 164 – 
Försäljningsintäkter 4 041 813 3 746 761

Summa  11 925 788 8 703 455 

NOT 4 ÖVRIGA INTÄKTER  

Regionanställda 62 524 1 970 104 
Försäkringar 3 106 161 2 761 790 
Övrigt  1 028 176 1 611 272

Summa  4 196 861 6 343 166 

NOT 5 KOSTNADER FÖR VAROR  
OCH MATERIAL   

Försäljningskostnader 1 557 013 1 199 759 
Verksamhetskostnader 278 626 173 534

Summa  1 835 639 1 373 293 

NOT 6 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER 

Kost och logi 4 144 832 4 989 021 
Gymnaestradan 3 862 239 – 
Konsultarvoden 2 068 936 2 162 107 
Resor  2 354 780 3 116 052 
Revision PwC 159 031 130 350 
Lokalhyra 1 301 028 1 311 054 
Royalty Bamsegympa 483 099 438 749 
Anslag till regioner enligt beslut* 1 275 450 1 498 240 
Övriga bidrag 1 058 556 254 090 
Övrigt  4 434 455 6 359 710

Summa  21 142 406 20 259 373 

* Regionerna erhåller 15 procent av det ordinarie anslaget att 
fördelas lika på de åtta regionerna enligt beslut på förbunds-
mötet 2014.   
   
NOT 7 MEDELTAL ANSTÄLLDA, LÖNER, ANDRA 
ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADE

Medeltalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har 
uppgått till:   
Kvinnor   14 15 (3) 
Män  6 10 (1)

Totalt  20 25 (4) 

Siffrorna i parentes anger centralt anställda i regionerna fram 
till 1 juli 2014, ingår i totalen.    
       

LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR  
Styrelse och generalsekreterare 794 292 988 049 
Anställda, exkl. generalsekreterare 7 899 653 9 135 271 
Uppdragstagare  1 196 274 1 603 582

Totala löner och ersättningar 9 890 219 11 726 902 

Sociala avgifter enligt lag och avtal 3 994 450 4 431 397 
varav pensionskostnader  809 024 779 898 
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STYRELSE OCH GENERALSEKRETERARE  

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

NOT 8 AVSKRIVNINGAR OCH INVENTARIER

  2015 2014
Ingående anskaffningsvärden 732 962 910 388 
Årets investeringar 0 69 615 
Försäljningar och utrangeringar -677 162 -247 041 
Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 55 800 732 962 
Ingående avskrivningar -417 628 -521 729 
Försäljningar och utrangeringar 453 899 247 041 
Årets avskrivningar -69 751 -142 940 
Utgående ackumulerade  
avskrivningar -33 480 -417 628 

Bokfört värde 22 320 315 334 
   
NOT 9 ANDELAR I DOTTERBOLAG 

Aktiekapital 50 000 50 000 
Tillskjutet ovillkorat aktieägartillskott  261 482 
Nedskrivning  -261 482
Utgående redovisat värde 50 000 50 000 

Namn Org.nr Säte Eget Kapital Resultat 
Gymnastikevent  
i Sverige AB 556935-7576 Stockholm 43 919 -6 081 

 Kapital- Röst- Antal Bokfört Bokfört 
 andel andel andelar/ värde värde 
   aktier 2015 2014 

 100% 100% 50 000 50 000 50 000 

Summa 100% 100% 50 000 50 000 50 000 

   
NOT 10 RESULTAT FRÅN VÄRDEPAPPER SOM 
ÄR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

  2015 2014 
Utdelningar 155 641 275 632 
Realisationsresultat 412 684 192 797

Summa 568 325 468 429 
   
NOT 11 RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE 
POSTER  

Ränteintäkter 854 9 212 
Kursvinster – 315

Summa 854 9 527 
   
NOT 12 LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPER-
INNEHAV  

Ingående anskaffningsvärde 8 236 482 8 048 835 
Förvärv  5 431 145 4 870 082 
Försäljningar -2 739 395 -4 682 435 
Utgående ackumulerat  
anskaffningsvärde 10 928 232 8 236 482 

  Antal       Marknads- Anskaff- 
  st värde ningsvärde 
Aktierelaterade    
Genova Property pref 2 500 270 000 250 750 
Högkullen option 1 500 22 500 0 
Högkullen pref 15 1 500 468 000 481 440 
JRS Global Growth 1 253 1 858 704 1 623 580 
SAS AB pref 200 105 800 100 300 
XACT Bull 3 000 837 600 1 027 574 
Summa aktierelaterade  3 562 604 3 483 644
 
Bland/hedgefond    
JRS Global Wealth 1 449 1 571 191 1 537 216 
Summa bland/hedgefond  1 571 191 1 537 216 

Räntebärande    
Holberg Kredit SEK B 12 350 1 208 913 1 235 000 
JRS GBO SEK H 17 894 1 623 242 1 843 387 
Summa räntebärande  2 832 155 3 078 387 

Värdepapper    
Atlas Copco A 672 140 045 175 878 
Autoliv SDB 265 284 345 256 585 
Concentric 1 072 114 704 118 838 
Danske Bank 1 345 305 638 298 464 
Ericsson B 2 063 169 785 173 017 
Getinge B 762 169 545 172 364 
Gjensidige 1 222 166 306 176 782 
Granges AB 1 594 111 580 111 233 
Hennes & Mauritz B 927 280 047 304 801 
Hexpol AB B 2 509 228 570 221 832 
Hoist Finance AB 1 632 144 432 119 300 
Inwido AB 1 264 140 304 117 712 
Meda A  1 550 166 005 197 653 
Nibe Industrier B 385 109 533 91 365 
SEB A  1 264 113 002 122 192 
Volvo B  1 763 139 453 159 338 
Summa värdepapper  2 783 293 2 817 355 

Förlagsandelsbevis    
Pool2Tusen  121 000 11 630 
Summa förlagsandelsbevis  121 000 11 630 

Summa totalt  10 870 243 10 928 232 
    
NOT 13 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH 
UPPLUPNA INTÄKTER  
  2015 2014 
Royalty Bamsegympa  189 854 184 324 
Övriga poster 241 716 124 798

Summa 431 570 309 122 

NOT 14 EGET KAPITAL  

  Balanserat Årets Totalt 
   kapital resultat kapital 
    eget
Ingående balans 12 479 724 -2 507 333 9 972 391 
Omföring föregående  
års resultat -2 507 333 2 507 333 0 
Årets resultat  711 852 711 852 
Utgående balans   9 972 391 711 852 10 684 243 

NOT 15 ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER 

Bidrag SOK 127 722 439 441 
Stimulansbidrag 168 413 184 336 
Övrigt  855 384 656 821

Summa 1 151 519 1 280 598
      
NOT 16 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUT-
BETALDA INTÄKTER  

Upplupna semesterlöner 1 382 419 1 314 652 
Upplupna sociala avgifter 434 354 413 064 
Upplupna löner inklusive  
sociala avgifter 255 283 158 985 
Gymnaestradan 2015 – 2 043 255 
Övriga upplupna kostnader 2 178 862 1 934 555

Summa 4 250 918 5 864 511 

Stockholm 15 februari 2016  
     
Malin Eggertz Forsmark Suzanne Lundvall Anders Caspár
Ordförande Vice ordförande
 
Edit Eriksson Pelle Malmborg Lars Mörk
      
Ingela Nilsson Tina Sahlén Patrik Tengwall
      
Johan Fyrberg  
Generalsekreterare  

Min revisionsberättelse har lämnats den 3 mars 2016.
Ulrika Granholm Dahl, Auktoriserad revisor
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RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för 
Svenska Gymnastikförbundet för år 2015. Förbundets 
årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta 
dokument på sidorna 50-55.

STYRELSENS OCH GENERALSEKRETERARENS ANSVAR FÖR 
ÅRSREDOVISNINGEN

Det är styrelsen och generalsekreteraren som har 
ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den 
interna kontroll som styrelsen och generalsekreteraren 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovis-
ning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.  

REVISORNS ANSVAR

Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på 
grundval av min revision. Jag har utfört revisionen 
enligt International Standards on Auditing och god 
revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag 
följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revision-
en för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen 
inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i 
årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som 
ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna 
för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna 
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den 
interna kontrollen som är relevanta för hur förbundet 
upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande 
bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är 
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men 
inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten 
i förbundets interna kontroll. En revision innefattar 
också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redo-
visningsprinciper som har använts och av rimligheten i 
styrelsens och generalsekreterarens uppskattningar i 
redovisningen, liksom en utvärdering av den övergri-
pande presentationen i årsredovisningen. 
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 
uttalanden.

UTTALANDEN

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 2015 och 
av dess finansiella resultat för året enligt årsredovis-
ningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR 
OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR 

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även 
utfört en revision av styrelsens förvaltning för Svenska 
Gymnastikförbundet för år 2015. 

STYRELSENS ANSVAR

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

REVISORNS ANSVAR

Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om 
förvaltningen på grundval av min revision. Jag har 
utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har 
jag utöver min revision av årsredovisningen granskat 
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i förbun-
det för att kunna bedöma om någon styrelseledamot 
har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet. 
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt 
uttaland

UTTALANDE

Jag tillstyrker att förbundsmötet beviljar styrelsens 
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Stockholm den 3 mars 2016

Ulrika Granholm Dahl
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse
Till förbundsmötet i Svenska Gymnastikförbundet, org.nr 802001-3010     
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Svenska Gymnastikförbundet är 
ett av 71 specialförbund som ingår 
i Sveriges Riksidrottsförbund. Till 
förbundet är 8 regionsförbund 
anslutna. 

Antalet föreningar 2015-01-01 var 
cirka 1 100 med drygt 220 000 
medlemmar. Svenska Gymnas-
tikförbundet har sedan ett antal 
år tillbaka samarbetsavtal med 
Svenska Cheerleadingförbundet, 
som erhåller bidrag av RF via vårt 
förbund. Under perioden har 
Svenska Cheerleadingförbundet 
erhållit 25 000 kr både år 2014 och 
år 2015.

Svenska Drillförbundet fick samar-
betsavtal med Svenska Gymnastik-
förbundet januari 2015.

FÖRBUNDSSTYRELSE
Malin Eggertz Forsmark, Höllviken, 
ordförande
Suzanne Lundvall, Stockholm, vice 
ordförande 
Pernilla Eriksson, Umeå (avgick  
6 april 2014)
Edit Eriksson, Örebro (ny ledamot  
6 april 2014)
Per Malmborg, Bunkeflostrand
Anders Caspár, Eskilstuna
Lars Mörk, Hudiksvall
Ingela Nilsson, Frösön
Tina Sahlén, Ekerö
Patrik Tengwall, Enskededalen
Magnus Erstrand, Lillsved, adjungerad 
Stefan Bengtsson, Stockholm, 
generalsekreterare (avgick september 
2014)

Johan Fyrberg, Brottby, generalse-
kreterare (fr o m 1 december 2014)
Carl-Åke Myrsell, Bromma, 
 sekreterare
Styrelsen har under år 2014 haft 9 
sammanträden (varav ett konstitue-
rande möte) och 7 sammanträden 
under 2015 (varav ett telefonmöte).

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

REVISORER
Utsedda av Svenska Gymnastik-
förbundets Förbundsmöte 2014
Ulrika Granholm Dahl,  
Auktoriserad revisor, PwC.

VALBEREDNING
Kjell Adolfsson, Stockholm, 
 ordförande
Lena Grönberg, Falun
Gun Ståhl, Hovmantorp
Jim Salvin, Östersund
Pernilla Eriksson, Umeå fr o m 6 
april 2014
Marianne Nyström, Kiruna, 
 suppleant, t o m 6 april 2014
Andreas Getzman, Örebro, 
 adjungerad

PRESIDIE
Malin Eggertz Forsmark, ordförande
Suzanne Lundvall, vice ordförande
samt Stefan Bengtsson, general-
sekreterare t o m september 2014, 
därefter Johan Fyrberg fr o m 
december 2014.

FÖRBUNDSMÖTE 2014 
Förbundsmötet hölls på Elite 
Park Avenue Hotel, Göteborg 
2014.04.05-06 med Mona Sahlin, 
Stockholm som mötesordförande och 
Christer Holmgren, Göteborg som 
vice ordförande. Drygt 100 deltagare 
från samtliga 8 regioner. 

TÄVLINGSKOMMITTÉER

KVINNLIG ARTISTISK GYMNASTIK
Lotta Frimansson, Uppsala
Sara Rumbutis, Stockholm, t o m 
2015-02-15
Annzinita Malmborg, Bunkeflostrand
Kent Ödvall, Tidaholm
My Lindskog Andersson, Östersund 
fr o m feb/mars 2014
Thomas Åkerdahl, Sörberge, 
 adjungerad fr o m 20 oktober 2014

MANLIG ARTISTISK GYMNASTIK
Stefan Agnvall, Stockholm, 
 ordförande 
Jens Hummel, Alingsås 
Roland Himberg, Saltarö 
Michael Hedlund, Halmstad
Anna Rosenholmer, Stockholm
Frederic Pierreville, Malmö 
 Förbundskapten 
David Ahlin, Stockholm, 
 senioransvarig landslaget 

RYTMISK GYMNASTIK
Malin Sagemark, Linköping, 
 ordförande fr o m april 2014
Eva Rodriquez, Staffanstorp t o m 
februari 2015
Bodil Björklund, Kode, t o m februari 
2015

Organisation
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Jenny Engdahl Pettersson, 
 Landskrona 
Katarina Söderberg, Uppsala fr o m 
mars 2015
Irene Wennman, Örnsköldsvik  
fr o m mars 2015
Ida Rodriquez, Lund fr o m mars 
2015
Rebecca Braun, Bräcke, fr o m 
oktober 2015

TRAMPOLIN
Louise Nordenberg, Uppsala 
ordförande 
Cecilia Johansson, Göteborg, t o m 
2014-12-31
Therese Nordfors, Upplands Väsby, 
fr o m 2015-01-01
Mats Göransson, Västra Frölunda
Johan Ekenberg, Klippan
Alexander Frejemark, Herrljunga

TRUPPTÄVLINGSGYMNASTIK  
Carin Andrén Aronsson, Malmö, 
ordförande t o m 2014-12-31
Marit Englund, Göteborg,  ordförande 
fr o m 2015-01-01
Henrik Hult, Växjö 
Per Sjöstrand, Stockholm, adjung-
erad främst internationella frågor
Tobias Wallenborg, Uppsala, fr o m 
2014-01-01
Elisabeth Jexmark, Lomma, fr o m 
2014-01-01

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

HOPPREP
Hopprep arbetar genom fören-
ings-/tränarrådsmöten i samband 
med tävlingar, nationell samordnare 
är Kajsa Murmark. 

BARNKOMMITTÉN 
Anja Näslund, Södertälje,  ordförande 
Eva-Lena Lindvall, Östersund
Ida Larsson, Hindås 
Camilla Carlén, Malmö 
Mats Nydesjö, Växjö,  
fr om 2015-01-01
Anna-Karin Widehammar, 
 Hudiksvall t o m 2014-12-31

GRUPPTRÄNINGSKOMMITTÉN
– upphörde februari 2015 
Lena Fridlund, Göteborg, 
 ordförande (avsa sig allt maj 2015)
Lena Grönberg, Falun
Ann Zandén, Borås 
Lena G och Ann Z är numera 
 regionala Gymmix-ambassadörer.

UNGDOMSKOMMITTÉN
Linn Kimreus, Stockholm,  ordförande 
Hannah Berg, Umeå
Sandra Carlsson, Borås 
Amanda Gustavsson, Avesta 
Byron Starlin, Helsingborg t o m 
2015-08-01
Sebastian Hellgren, Trollhättan
Melker Eriksson, Åby,  
fr o m 2015-01-01

INTERNATIONELLA RÅDET
Stefan Bengtsson, Stockholm, 
 ordförande t o m september 2014
Johan Fyrberg, Brottby, fr o m 
 december 2014

Ulf Andersson, Stockholm
Margaret Sikkens Ahlquist, Lelystad, 
Holland
Malin Eggertz Forsmark, Höllviken
Maria Ståhl, Värmdö
Per Sjöstrand, Stockholm

PEDAGOGISKA RÅDET 
Suzanne Lundvall, Stockholm, för-
bundsstyrelsen, ordförande 2015
Pernilla Eriksson, Umeå, förbundssty-
relsen, ordförande t o m 2014
Margareta Frykman Järlefelt, 
Sköndal, GIH
Andreas Hagström, Stockholm, SISU 
Idrottsutbildarna
Ulrika Rylow, Stockholm, Lillsved 
GFHS och utbildare
Tobias Björn, Stockholm, utbildare 
samt Lillsveds GFHS
Christina Hjelmar, rektor på Lillsved, 
2015
Lars Kristén, Halmstad, Högskolan i 
Halmstad 
Gunn Nyberg, Falun, Högskolan i 
Dalarna
Anna Iderbring, Västerås
Therese Flemström, Stockholm, 
Svenska Gymnastikförbundets tf utbild-
ningschef och Louise  Nordenberg, 
utbildningsavdelningen
Johan Fyrberg, Brottby, Svenska 
 Gymnastikförbundet, GS, fr o m 
december 2014

ORGANISATION
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FINANSIELLA RÅDET
Patrik Tengwall, Enskededalen, 
ordförande
Anders Hallqvist, Värmdö
Ewa Glennow, Lidingö
Johan Fyrberg, Brottby, (fr o m 
december 2014) 
Lotta Darlin, Saltsjö-Boo, (fr o m april 
2015) 
Carina Watson Herteus, Älta

JURIDISK NÄMND 
(inrättad vid Förbundsmötet april 
2014)
Thore Brolin, ordförande 
Anna Karlgård, Älvsjö
Marit Englund, Göteborg
Henrik Nilsson, suppleant fr om 
oktober 2014

GYMNASTIKOMBUDSMAN 
(inrättad vid Förbundsmötet april 2014)
Carl-Åke Myrsell, Bromma

Styrelsen för Svenska Gymnastik-
förbundets Gymnastikfolkhögskola
Lillsveds ekonomiska förening u.p.a 
tillika styrelse
Lars Bryntesson, Märsta, ordförande
Malin Eggertz Forsmark, Höllviken, 
vice ordförande
Robert Bredberg, Älta, sekreterare
Susanne Nibelius, Segeltorp
Sissi Nobel, Gustavsberg
Erik Strand, Stockholm
Sören Svensson, Stockholm, 
 suppleant
Per Lundberg, Vaxholm, personal-
representant 
Johan Rosén, Vaxholm, personal-
representant 

STYRGRUPP EUROGYM 2014  
I HELSINGBORG
Stefan Bengtsson, Stockholm
Malin Eggertz Forsmark, Höllviken
Per Malmborg, Bunkeflostrand
Ann Carlsson, Höllviken

NATIONELLA REPRESEN-
TATIONSUPPDRAG

RF:S INTERNATIONELLA RÅD
Malin Eggertz Forsmark, Höllviken
RF:s Anläggningsråd/ 
Bosökommittén
Johan Fyrberg, Brottby
RF:s Bildning/Utbildningsråd
Pernilla Eriksson, Umeå
RF:s Idottsråd
Tina Sahlén, Ekerö

FÖRENINGEN RIKSIDROTTENS 
VÄNNER
Bertil Sjöstrand, Solna, heders-
ledamot

NATIONELLA MÖTEN 2014
RF:s Strategimöte om ”Svensk 
idrotts framtida förutsättningar”  
29 januari 2014
Malin Eggertz Forsmark, Höllviken
Stefan Bengtsson, Stockholm

NORDISKT MÖTE OCH GS-TRÄFF 
10-11 APRIL 2014 PÅ ARLANDA
Stefan Bengtsson, Stockholm
Malin Eggertz Forsmark, Höllviken

ÅRSMÖTE SVERIGES OLYMPISKA 
KOMMITTÉ (SOK) I STOCKHOLM 
24 APRIL 2014
Stefan Bengtsson, Stockholm
Malin Eggertz Forsmark, Höllviken

LILLSVEDS ÅRSMÖTE 29 APRIL 
2014 PÅ LILLSVED
Följande ombud deltog;
Kjell Adolfsson, Svenska Gymnastik-
förbundet
Kicki Dafgård, GK Hermes
Peter Lindholm, Sol-flickornas GF
Mats Ludvigsson, GK Värmdö
Calle Myrsell, Svenska Gymnastik-
förbundet
Stefan Bengtsson, Svenska Gymnas-
tikförbundet
Edit Eriksson, Svenska Gymnastik-
förbundet
Patrik Tengwall, Svenska Gymnastik-
förbundet
Karin Karlsson, Stockholm, RF/SISU

UNGA LEDARTRÄFF, LILLSVED  
25-26 OKTOBER 2014
Hela Ungdomskommittén, se ovan.

RIKSIDROTTSFORUM  
8-9 NOVEMBER 2014 I GÄVLE
Anders Caspar, Eskilstuna, deltar 
som DF-ordförande
Suzanne Lundvall, Stockholm,  
RS-ledamot
Malin Eggertz Forsmark, Höllviken
Linn Kimreus, Stockholm
Sebastian Hellgren, Trollhättan

NATIONELLA MÖTEN 2015
RF – mötesplats för internationella 
representanter 14-15 februari 2015 
i Stockholm
Per Sjöstrand

RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS 
 DIALOGMÖTE MED SF-ORD-
FÖRANDE/GS 16 FEBRUARI 2015
Johan Fyrberg, Brottby
Tina Sahlén, Ekerö
LILLSVEDS ÅRSMÖTE 17 APRIL 
2015 PÅ LILLSVED
Följande ombud deltog:
Mats Ludvigsson, GK Värmdö
Åsa Nordström, GF Värmdö 
 Skärgårdsgymnaster
Lars-Erik Rosby, Stockholm Top 
Gymnastics
Lars Mörk, Svenska Gymnastik-
förbundet
Calle Myrsell, Svenska Gymnastik-
förbundet
Kjell Adolfsson, Svenska Gymnastik-
förbundet
Johan Fyrberg, Svenska Gymnastik-
förbundet
Siw Johansson, Svenska Gymnastik-
förbundet
Karin Karlsson, RF/SISU

NORDISKT MÖTE, 22-23 APRIL 
2015 PÅ GARDEMOEN, NORGE
Johan Fyrberg, Brottby

ÅRSMÖTE SVERIGES OLYMPISKA 
KOMMITTÉ (SOK), I STOCKHOLM 
29 APRIL 2015
Johan Fyrberg, Brottby
Malin Eggertz Forsmark, Höllviken

RF:S ANLÄGGNINGSKONFERENS 
PÅ FORESTA, LIDINGÖ APRIL 2015
Föreläsare: Carl-Åke Myrsell, Jonas 
Juhl Christiansen, Ahmed Al-Breihi

RF FORSKNINGSKONFERENS 
 BARN OCH UNGDOM I 
 GÖTEBORG MAJ 2015
Pia Josephson 

RIKSIDROTTSMÖTE OCH 
SISU-STÄMMA (RIM) 29-31 MAJ 
2015 I HELSINGBORG
Malin Eggertz Forsmark, Höllviken
Per Malmborg, Bunkeflostrand
Johan Fyrberg, Brottby
Edit Eriksson, Örebro
Sebastian Hellgren, Trollhättan
Suzanne Lundvall, Stockholm, sitter i 
Riksidrottsstyrelsen

IDROTTENS DAG ALMEDALEN 1 
JULI 2015
Johan Fyrberg, Brottby
Suzanne Lundvall, Stockholm

ORGANISATION
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RF/SISU DISTRIKT – OCH GS/
TRÄFF PÅ BOSÖN 1-2 OKTOBER 
2015
Johan Fyrberg, Brottby

RF- IDROTT HELA LIVET I ÖREBRO 
DEN 12-13 OKTOBER 
Irene Samuelsson, Stockholm

INTERNATIONELLA 
REPRESENTATIONS-
UPPDRAG

EUROPEISKA GYMNASTIK-
FÖRBUNDET (UEG)
Malin Eggertz Forsmark, Höllviken, 
vice ordförande av UEG Exekutiv 
Kommitté 
Maria Ståhl, Nacka, ledamot i 
 Kommittén Gymnastics For All 
Per Sjöstrand, Stockholm ordförande 
i Trupptekniska Kommittén 

INTERNATIONELLA GYMNASTIK-
FÖRBUNDET (FIG)
Margaret Sikkens Ahlquist, Lelystad, 
Holland, ordförande i Allmänkommit-
tén samt ledamot av FIG Exekutiv 
kommitté
Thore Brolin, Danderyd, ledamot 
Av FIG:s appellationsdomstol
Bertil Sjöstrand, Solna, heders-
ledamot

EUROPEISKA HOPPREPSFÖRBUN-
DET, ERSO
Kajsa Murmark, Höllviken, styrelsen

INTERNATIONELLA KONGRESSER 
2014
FIG-kongress 28-30 oktober 2014 i 
Taschkent, Uzbekistan
Malin Eggertz Forsmark, Höllviken

INTERNATIONELLA KONGRESSER 
2015
UEG-kongress 20-21 november 
2015 i Bratislava, Slovakien
Margaret Sikkens Ahlquist,  Lelystad, 
Holland
Malin Eggertz Forsmark, Höllviken
Johan Fyrberg, Brottby
Maria Ståhl, Nacka
Per Sjöstrand, Stockholm

UTMÄRKELSER OCH 
 STIPENDIER

ÅRETS LEDARE 2013
Kevin Lind, Borås GS

ÅRETS LEDARE 2014
Åsa Balstadsveen, Falun GK

ÅRETS FÖRENING 2013
Umeå GF

ÅRETS FÖRENING 2014
GK Motus-Salto

BERTIL SJÖSTRANDS RESE-
STIPENDIUM
2014, Niklas Andersson, Halmstad 
Frigymnaster
2015, Anette Anger, Brommagym-
nasterna

RF:S FÖRTJÄNSTTECKEN 2015
Carl-Åke Myrsell, Bromma
Maica Edvinsson, Bjuv
Bertil ”Tex” Holmgren, Broby
Birgitta Persson, Farsta

ÖVRIGA STIPENDIUM
Stipendie Riksidrottens Vänner 
2014
Jennifer Pettersson,  
Örnsköldsviks GK
Cassandra Pettersson,  
Örnsköldsviks GK

RF:S OCH SVENSKA SPELS ELIT-
IDROTTSTIPENDIUM 2014-2015
Jacob Melin, Brommagymnasterna 
(trupp)
Lina Sjöberg, Uppsala Gymnastik-
förening (trampolin)

ELITSTIPENDIUM FRÅN RIKS-
IDROTTSFÖRBUNDET 2015
Fay Stensson, Truppgymnastik
Måns Åberg, Trampolin
Pontus Kallanvaara, Manlig AG
Ida Gustafsson, Kvinnlig AG

KONUNGENS JUBILEUMSFOND 
FÖR UNGDOM I SVERIGE 2015
Eskilstuna Gymnastikförening

ORGANISATION
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KVINNLIG ARTISTISK 
 GYMNASTIK

NATIONELLA TÄVLINGAR 2014
JSM, Åkeshovshallen, Stockholm
Ellen Haavisto, Eskilstuna GF

SM, Åkeshovshallen, Stockholm
Jonna Adlerteg, Eskilstuna GF

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR 
2014
JNM, Halmstad
1. Ellen Haavisto
2. Wilma Steen
1. Sverige

NM, Halmstad
1. Emma Larsson 
2. Jonna Adlerteg 

JEM, Sofia, Bulgarien
23. Ellen Haavisto
29. Emmy Haavisto

EM, Sofia, Bulgarien
8. Jonna Adlerteg
15. Emma Larsson
86. Kim Singmuang
105. Stina Lovisa Estberg

Nord-EM, Greve, Danmark
18. Ece Ayan

VM, Nanning, Kina
43. Emma Larsson
63. Kim Singmuang
125. Nicole Wanström
203. Stina Lovisa Estberg
216. Veronica Wagner
235. Jonna Adlerteg

NATIONELLA TÄVLINGAR 2015
JSM, Halmstad
Sofie Emilsson, GF Uppsalaflickorna

JSM-lag
GF Uppsalaflickorna

SM, Halmstad
Marcela Torres, All Star Gymnastic GF

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR 
2015
JNM, Esbo, Finland
2. Sverige

EM, Montpellier, Frankrike
17. Jonna Adlerteg
93. Marcella Torres
94. Kim Singmuang

VM, Glasgow, Skottland
22. Lag
81. Kim Singmuang, (hopp, barr, bom,
fristående)
87. Lovisa Estberg, (hopp, barr, bom,
fristående)
113. Emma Larsson, (hopp, barr, bom,
fristående)
208. Marcela Torres, (hopp, barr, fristå-
ende)
221. Ece Ayan, barr, (bom fristående)
242. Veronica Wagner, (hopp, bom)

MANLIG ARTISTISK 
 GYMNASTIK

NATIONELLA TÄVLINGAR 2014
JSM, Åkeshov, Stockholm
David Rumbutis, GF Brommagymnasterna

SM, Åkeshov, Stockholm
Pontus Kallanvaara, Göteborgs 
Turnförening

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR 
2014
JNM, Halmstad
1. David Rumbutis
3. Kim Wanström
4. William Broman
6. Christian Cindric
16. Hamza Gungör

NM, Halmstad
7. Michael Trane
9. Pontus Kallanvaara
14. Carl Green
15. Christopher Soos

JEM, Sofia, Bulgarien
34. Kim Wanström
35. David Rumbutis
46. Prince Mayiza
119. Carl William Broman
130. Christian Cindric

Lag
14. (Kim Wanström, David Rumbutis, 
 Prince Mayiza, Carl William Broman, 
 Christian Cindric)

EM, Sofia, Bulgarien
Lag 31. Sverige (Arsalan Chenara-

ki Pour, Carl Green, Pontus 
Kallanvaara, Christopher 
Soos och Michael Trane)

Nord-EM, Greve, Danmark
Lag 2. Sverige

Youth Olympic Games Nanjin, 
Kina
22. Kim Wanström

Individuellt 2. Pontus Kallanvaara
 5. Michael Trane
 7. Carl Green
 10. Christopher Soos
 34. Karl Idesjö

Finaler
Fristående 5. Pontus Kallanvaara
Bygel 6. Pontus Kallanvaara
Ringar 3. Pontus Kallanvaara
 6. Carl Green 
Barr 8. Christopher Soos 
Hopp 2. Carl Green 
Räck 6. Pontus Kallanvaara

NATIONELLA TÄVLINGAR 2015
JSM, Halmstad
Kim Wanström, Hammarbygymnasterna

SM, Halmstad
Michael Trane, Brommagymnasterna

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR 
2015
JNM
Lag 1. Sverige

Individuellt 1. Kim Wanström
 7. David Rumbutis
 8. Christian Cindric
 22. Tony Do
 23. Filip Liedbeck

European Youth Olympic Festival 
Tiblis, Georgien
23. Kim Wanström

Fristående 4. Kim Wanström

EM, Montpellier, Frankrike
42. Pontus Kallanvaara
46. Michael Trane
56. Christopher Soos
155. Karl Idesjö

VM, Glasgow, Skottland
114. Michael Trane
152. Christopher Soos

RYTMISK GYMNASTIK

NATIONELLA TÄVLINGAR 2014
Individuella JSM, Jönköping
Wilma Jakobsson, Örnsköldsviks GK

Individuella SM, Kristianstad
Anastasia Johansson, Stråssa GF

Trupp JSM, Kristianstad
GF Energo, (röda), Göteborg

Resultat

RESULTAT
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Trupp SM, Kristianstad
C4-gymnasterna, Kristianstad

Lag-JSM, Halmstad
Landskrona Kv GF

Lag-SM, Halmstad
Örnsköldsviks GK

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR 
2014
NM, Kissakalio, Finland
3. Anastasia Johansson
6. Josefine Olsson
7. Petra Lindgren
15. Cassandra Pettersson
17. Jennifer Pettersson

NATIONELLA TÄVLINGAR 2015
Individuella JSM, Kristianstad
Winny He, Stråssa GF

Individuella SM, Halmstad
Jennifer Pettersson, Örnsköldsviks GK

Trupp SM, Halmstad
Stråssa GF

Lag-JSM, Örnsköldsvik
GF Energo

Lag-SM, Örnsköldsvik
Örnsköldsviks GK

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR 
2015
EM, Minsk, Vitryssland
51. Josefine Olsson

VM, Stuttgart, Tyskland
Lag 32. Sverige

Individuellt 94. Josefine Olsson
 98. Jennifer Pettersson
 103. Cassandra Pettersson

TRAMPOLIN

NATIONELLA TÄVLINGAR 2014
JSM, Mölndal
Hanna Rydén, TK Levo
Felix Holgersson, TK Levo

SM, Mölndal
Trampolin
Linda Nordöen, Sjövalla FK
Jonas Nordfors, Upplands Väsby GK

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

Synkron
Hanna Rydén, TK Levo /Lina Sjöberg,
Uppsala GF
Måns Åberg, Österåkers TF
Jonas Nordfors, Upplands Väsby GK

Totala Svenska Cupen   
(4 deltävlingar)
Trampolin
Lina Sjöberg, Uppsala GF
Oscar Smith, TK Levo

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

Synkron
Hanna Rydén, TK Levo/Lina Sjöberg,
Uppsala GF
Oscar Smith, TK Levo/Timoteus Karlsson,
TK Levo

Lag
TK Levo

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR 
2014
JNM, Esbo, Finland
3. Petter Wedberg
3. Hanna Rydén
5. Louise Hedberg Lundblad
7. Alva Lemoine

NM, Esbo, Finland
1. Jonas Nordfors
3. Måns Åberg
5. Timoteus Karlsson
8. Oscar Smith

4. Alicia Eriksson
5. Tryde Nyhuus
6. Lovisa Widbom
7. Felicia Eriksson

World Cup, Loulé, Portugal
Trampolin 6. Jonas Nordfors
 23. Oscar Smith
 50. Måns Åberg
 52. Timoteus Karlsson

Trampolin 24. Lina Sjöberg

Synkron 5. Jonas Nordfors/ 
Måns Åberg

 15. Oscar Smith/ 
Timoteus Karlsson

JEM, Guimaraes, Portugal
Trampolin 27. Petter Wedberg
 33. Felix Holgersson
 42. Hanna Rydén
Synkron 7. Petter Wedberg/ 

Felix Holgersson

EM, Guimaraes, Portugal
Trampolin 30. Jonas Nordfors
 33. Måns Åberg
 37. Tomoteus Karlsson

DMT 4. Lina Sjöberg

DMT 3. Jonas Nordfors

Synkron 10. Måns Åberg/ 
Jonas Nordfors

Trampolin  7. Lag
 30. Lina Sjöberg

VM, Daytona Beach, USA
DMT 19. Lina Sjöberg

Synkron 30. Måns Åberg/ 
Jonas Nordfors

Trampolin 37. Oscar Smith
 70. Jonas Nordfors
 75. Måns Åberg

NATIONELLA TÄVLINGAR 2015
JSM, Klippan
Alice Flensburg, Klippans GK
Felix Holgersson, TK Levo

SM, Sundsvall
Trampolin
Oscar Smith, TK Levo
Lina Sjöberg, Uppsala GF
DMT
Lina Sjöberg, Uppsala GF
Gustav Tingelöf, Gefle GF

Synkron
Hanna Rydén TK Levo/Louise Hedblad
Lundblad, Gefle GF
Måns Åberg, Österåkers TF/
Jonas Nordfors, Upplands Väsby GK

Totala Svenska Cupen  
(4 deltävlingar)
Trampolin
Lina Sjöberg, Uppsala GF
Oscar Smith, TK Levo

DMT
Lina Sjöberg, Uppsala GF
Jonas Rosenlind, Uppsala GF

Synkron
Alva Lemoine Gefle GF/Alicia Eriksson 
GK Frivolten
Felix Holgersson TK Levo/Petter Wedberg
GK Frivolten

Lag
Trampolin
TK Levo

DMT
Uppsala GF

RESULTAT
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INTERNATIONELLA TÄVLINGAR 
2015
VM, Odense, Danmark
DMT, final 3. Lina Sjöberg (historisk 

bronsplats)

Synkron 29. Oscar Smith/ 
Jonas Nordfors

Trampolin 56. Lina Sjöberg

Trampolin 29. Jonas Nordfors 
 39. Oscar Smith
 99. Måns Åberg

Tumbling 39. Joel Händig
 40. Didrik Fröberg

World Cup, St Petersburg, 
Ryssland
Trampolin 40. Jonas Nordfors
 63. Måns Åberg
Synkron 25. Måns Åberg/ 

Jonas Nordfors

European Games, Baku, 
 Azerbajdzjan 
Trampolin 19. Måns Åberg 
 20. Jonas Nordfors
Synkron 5. Måns Åberg/ 

Jonas Nordfors

World Cup, Loulé, Portugal
Trampolin 27. Oscar Smith 
 50. Måns Åberg
 70. Jonas Nordfors
 43. Lina Sjöberg

Synkron 22. Oscar Smith/ 
Jonas Nordfors

World Cup, Valladolid, Spanien
Trampolin 40. Måns Åberg 
 45. Oscar Smith
 65. Jonas Nordfors

Synkron 17. Oscar Smith/ 
Jonas Nordfors

TRUPPGYMNASTIK

NATIONELLA TÄVLINGAR 2014
JSM, Helsingborg
Dam GT Vikingarna
Herr Järfällagymnasterna

SM, Borås
Dam Höganäs GF
Herr Brommagymnasterna
Mixed Västerås GF/Gefle GF

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR 
2014
JNM, Reykjavik, Island
Dam 1. GT Vikingarna
Herr 3. Brommagymnasterna 
Mixed 5. GK Motus-Salto

JEM, Reykjavik, Island
Dam 2. Sverige
Herr 3. Sverige

EM, Reykjavik, Island
Dam 1. Sverige
Herr 2. Sverige
Mixed 3. Sverige

NATIONELLA TÄVLINGAR 2015
JSM, Uppsala
Dam GT Vikingarna
Herr Brommagymnasterna

SM, Sundsvall
Dam Höganäs GF
Herr Brommagymnasterna
Mixed Västerås GF/Gefle GF

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR 
2015
NM, Reykjavik, Island
Dam 2. Örebro GF KIF
 3. Höganäs GF

Herr 2. Brommagymnasterna
 5. KFUM, Stockholm

Mixed 4. Brommagymnasterna 
 8. Västerås GF/Gefle GF

AEROBIC GYMNASTICS

NATIONELLA TÄVLINGAR 2014
JSM, Trelleborg
Emilia Berkes, Föreningen Ale Aerobic &
Dansstudio

SM, Trelleborg
AnnTherese Johansson, Föreningen Ale
Aerobic & Dansstudio

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR 
2014
VM, Cancun, Mexico
46. AnnTherese Johansson

NATIONELLA TÄVLINGAR 2015
JSM, Järfälla
Johanna Kestola, Trelleborgs Gymnastic &
Dance Club

SM, Järfälla
AnnTherese Johansson, Föreningen Ale
Aerobic & Dansstudio

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR 
2015
EM, Elvas, Portugal
37. AnnTherese Johansson

HOPPREP

NATIONELLA TÄVLINGAR 2014
JSM Ind. Master, Kämpinge
Sara Nässel, Kämpinge GF

JSM Lag Kämpinge Lag 2
 Isa Wigren, Marina Jalkell,  

Julia Nydemark, Smilla 
Eliasson,  
Kajsa Arwefjäll

JSM Tripplar Sara Nässel, Kämpinge GF

JSM 2 x 1 min Kämpinge Lag 2
 Isa Wigren, Marina Jalkell,  

Julia Nydemark, Smilla 
Eliasson,  
Kajsa Arwefjäll

SM Ind. Master, Kämpinge
 Josefin Holmgren,  

Kämpinge GF

SM Lag Kämpinge GF Lag 2
 Elin Söderlund, Sara Nässel,  

Tora Nyqvist, Wilma Roth

SM Tripplar Josefin Holmgren,  
Kämpinge GF

SM 2 x 1 min Kämpinge Lag 2
 Elin Söderlund, Sara Nässel,  

Tora Nyqvist, Wilma Roth

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR 
2014
Dansk-Svenska Alleröd, Danmark
Lag
Junior 1. Kämpinge GF Lag 1
 Isa Wigren, Marina Jalkell,  

Julia Nydemark, Smilla 
Eliasson,  
Kajsa Arwefjäll

 3. Kämpinge GF Lag 3
 Felix Wigren, Adina Vahav,  

Emma Uneland, Elsa Persson

RESULTAT
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RESULTAT

Senior 1. Kämpinge GF Lag 7
 Elin Söderlund, Sara Nässel,  

Tora Nyqvist, Wilma Roth
 2. Kämpinge GF Lag 6
 Alexandra Filipovic,   

Josefin Holmgren, Linea 
Murmark, Selma Kjellin

VM, Hongkong
Lag Overall 5. Kämpinge GF
 Elin Söderlund, Tora Nyqvist, 

Sara Nässel, Wilma Roth

4 x 30 sek hastighet 
 3. Kämpinge GF
 Elin Söderlund, Tora Nyqvist, 

Sara Nässel, Wilma Roth 

4 x 45 sek hastighet 
 2. Kämpinge GF
 Alexandra Filipovic, Josefin 

Holmgren, Linnea Murmark, 
Selma Kjellin

Double Dutch, double
 2. Kämpinge GF
 Elin Söderlund, Sara Nässel, 

Tora Nyqvist, Wilma Roth

2 x 1 min 2. Kämpinge GF
 Elin Söderlund, Sara Nässel, 

Tora Nyqvist, Wilma Roth

Individuellt 6. Elin Söderlund
 10. Tora Nyqvist
 14. Josefin Holmgren
 18. Wilma Roth
 35. Lovisa Gustafsson

NATIONELLA TÄVLINGAR 2015
JSM Ind. Borås
Elsa Skansjö, Kämpinge GF

JSM Lag Kämpinge GF Lag 1
 Elsa Skansjö, Emma Lundquist; 

Fredrika Hanserup, Louise 
Söderlund

JSM Tripplar Emma Uneland, Kämpinge GF

JSM 2 x 1 min Kämpinge GF
 Ebba Magertoft, Ella 

 Andersson, Ellen Forsell, Maja 
Strandberg

SM, Ind. Borås
Elin Söderlund, Kämpinge GF

SM Lag Kämpinge GF Lag 1
 Elin Söderlund, Linnea 

 Murmark, Tora Nyqvist, 
Wilma Roth

SM Tripplar Elin Söderlund, Kämpinge GF

SM 2 x 1 min Lycksele Korpen HK
 Emilia Hanefjord Baudou,  

Evelina Bäckström, Elsa 
Bäckström, Rebecka Östlund, 
Vendela Hansson 

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR 
2015
Svensk-Danska, Höllviken, Sverige
Junior 1. Kämpinge GF Lag 2
 Felix Vigren, Adina Dahav,  

Emma Uneland, Elsa Persson
 3. Kämpinge GF Lag 1
 Ebba Magertoft, Ella 

 Andersson, Ellen Forsell,  
Maja Strandberg

Senior 2. Kämpinge GF Lag 4
 Elin Söderlund, Sara Nässel,  

Tora Nyqvist, Wilma Roth,  
Linnea Murmark

 3. Kämpinge GF Lag 5
 Isa Vigren, Marina Jalkell,  

Julia Nydemark, Smilla 
Eliasson,  
Kajsa Arwefjäll

EM, Idar Oberstein Tyskland
Lag 6. Kämpinge GF
 Marina Jalkell, Isa Vigren,  

Kajsa Arwefjäll, Julia Nyde-
mark, Smilla Eliasson

2x1 min 3. Lycksele Korpen HK
 Wilma Forsberg, Frida Gott-

nersson, Meja Hermansson, 
Hanna Werner, Signe Persson

Individuellt 6. Elin Söderlund
 11. Tora Nyqvist
 16. Kajsa Arwefjäll
 17. Julia Nydemark 

TRICKING/FREERUNNING

NATIONELLA TÄVLINGAR 2014
Tricking-SM, Borås
Sebastian Woxell, GK Motus-Salto

FREERUNNING-SM, BORÅS
Jakob Kopaczewski, Stampede IF

NATIONELLA TÄVLINGAR 2015
Tricking-SM, Stockholm
Måns Rudfeldt, Sollentunagymnasterna
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Svensk Gymnastik 
– Rörelse hela livet

15-0321_GF_vb1415.indd   67 23/02/16   18:11



68

Idrottens Hus, Skansbrogatan 7, 118 60  Stockholm
Box 11016, 100 61 Stockholm. Växel: 08-699 60 00, info@gymnastik.se

Besök oss gärna på

www.gymnastik.se
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