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Svensk Gymnastik är en omfattande och mångfacetterad rörelse 
som rymmer allt från den grundläggande barngymnastiken till 
seniorernas rörelseglädje. Det är summan av all den verksam-
het som aktiva, ledare, föreningar, förbund, kommittéer, råd, 
utbildare och domare bedriver och utvecklar tillsammans.

Gymnastiken har en lång historia som sträcker sig tillbaka till 
antikens Grekland, via Per Henrik Ling och föreningsidrottens 
byggande i början av 1900-talet. Influenserna är många och 
den internationella kopplingen är stark. Gymnastiken är en av 
få idrotter som har varit med från de moderna olympiska spe-
lens start 1896. 

För många är gymnastiken den första kontakten med idrotten 
genom det första nyfikna mötet med barngymnastiken.  Vissa 
hittar sitt uttryck inom andra idrotter, men många stannar 
kvar och det återspeglar sig i visionen om rörelse hela livet. 
Genom livet ska ledare och aktiva kunna hitta just sin form av 
gymnastik. Idag finns det åtta olika tävlingsdiscipliner och en 
bred palett av verksamheter inom gruppträning, träning- och 
uppvisningsgymnastik att engagera sig inom. Med över 1 000 
föreningar och cirka 240 000 aktiva innebär det att Svensk 
Gymnastik på riktigt bidrar till folkhälsan i Sverige och många 
vänder sig till gymnastiken när de vill utveckla sin träning. 

Välkommen till Svensk Gymnastik!



VÄSENTLIGA HÄNDELSER

2020
I mitten av mars fattar Gymnastikförbundet 

på ett extrainsatt styrelsemöte de första 

besluten kopplat till pandemin. De innebär 

inställda tävlingar och ett flyttat förbunds-

möte. Samma vecka fattas även beslut 

om att ställa in det planerade europeiska 

mästerskapet i trampolin som skulle ge-

nomförts i Göteborg i maj 2020. 

Gymnastikförbundet lanserar ”Anvisningar 

för prestationsinriktad föreningsmiljö”, ett 

webbaserat verktyg för föreningsstyrelser 

att kartlägga och fatta beslut kring utveck-

ling av den egna föreningen.

För att hålla igång utbildningsverksamhe-

ten trots rådande restriktioner digitaliserar 

Gymnastikförbundet på några veckor de  

sju vanligaste kurserna och de första ut-

bildningarna hålls innan sommaren.

Projektet Framtidens Idrottshall som ge-

nomförts i samarbete med White Arkitekter 

och fem andra idrottsförbund presenterar 

den 1 september ett nytt koncept för fram-

tidens idrottshall för ökad rörelserikedom 

och rörelseglädje för fler.

Utbildningsprojektet lanserar två nya kurser 

under hösten kopplat till barngymnastik, 

Barngymnastik – leka och lära samt Barn-

gymnastik – variera och utmana. 

Förbundsmötet 2020 genomförs i digitalt 

format den 26 september. Under mötet 

tas beslut om en ny strategisk plan som 

sträcker sig fram till 2028. Tre nya ledamö-

ter väljs in i styrelsen, Lisa Lundin, Simone 

Westerberg Skoog och Thor Stöckel, sam-

tidigt som Lasse Mörk, Edit Eriksson och 

Ingela Nilsson lämnar styrelsen.

Maria Persson tillträder i september som 

Gymnastikförbundets nya Gymnastikom-

budsman och efterträder tidigare GymO 

Emilia Carlsten. 

Styrelsen utser Västerås GF till Årets Fören-

ing 2019. Patrick Dahl, GK Motus Salto, får 

utnämningen Årets Ledare 2019. 

I november gör Gymnastikförbundet ett 

ställningstagande som välkomnar binära 

och icke-binära att träna och tävla i dis-

ciplin och/eller träningsgrupp efter eget 

val, oavsett könstillhörighet, -identitet eller 

-uttryck. Tävling i valfri klass är möjligt upp 

till och med JSM-nivå. Ställningstagandet 

är ett viktigt steg i riktning mot ökad 

inkludering.  

När siffrorna för 2019 summeras syns en 

fortsatt tillväxt för Svensk Gymnastik. 262 

882 medlemmar tränar och tävlar i någon 

av de 1 075 föreningarna. Centrum för 

Idrottsforskning visar i sin rapport till reger-

ingen att föreningsidrottandet bland unga 

minskar. Gymnastiken sticker ut i statistiken 

genom att vara en av få idrotter som växer. 

2021
1 januari lanseras flera nya kurser i ledar-

skap och träningslära.

Under våren 2021 släpper Riksidrottsför-

bundet (RF) en rapport som visar en alar-

merande minskning av idrottsaktiviteter för 

helåret 2020. Gymnastikförbundet skriver 

tillsammans med fem andra förbund ett 

öppet brev till regeringen om ökat stöd till 

idrotten, ett initiativ som fick stor spridning 

i media. 

Ett år försenat genomförs OS i Tokyo 

under sommaren 2021. Sverige har två 

gymnaster med, Jonna Adlerteg och David 

Rumbutis. Det är första gången på 37 år 

där två svenska gymnaster deltar på ett OS. 

Jonna gör en sensationell tävling och pla-

cerar sig precis utanför grenfinalen i barr. 

I augusti lanseras nio nya kurser inom 

ramen för utbildningsprojektet - en hjälp-

ledarkurs, två kurser inom träningslära, 

trampolin som hjälpredskap och fem nya 

kurser i truppgymnastik.

Styrelsen utser Sigtuna Märsta GK till Årets 

Förening 2020. Johanna Sarri, GK Norra 

Norden, får utnämningen Årets Ledare 

2020.

I slutet av september släpps i stort sett 

alla restriktioner kopplat till idrotten och 

Svensk Gymnastik kan påbörja resan mot 

ett normalläge. 

På temat omstart, nystart genomförs ett 

semidigitalt Gymnastikforum helgen den 

9-10 oktober. 

Gymnastikförbundet presenterar en ny 

organisation för det nationella kansliet, 

vilken implementeras löpande med start 

1 oktober 2021 fram till 1 februari 2022. 

Margaret Sikkens Ahlquist tackas i sam-

band med FIG:s kongress av från sin post 

som President för kommittén för Gymnas-

tics for All. Hon kandiderade till posten 

som vice president i FIG:s styrelse, men 

blev tyvärr inte invald. 

Under året förnyas och förlängs samar-

betsavtal med flera av Gymnastikförbun-

dets samarbetspartners, Vera Sport, Uni-

sport, Svenska Spel, Pensum och Svedea. 

Ett antal internationella mästerskap 

genomförs under året där de svenska 

gymnasterna står för strålande insat-

ser med EM-silver och VM-guld i DMT 

för Lina Sjöberg samt fyra guld och två 

silver på JEM/EM i truppgymnastik. I den 

artistiska gymnastiken ser vi  finalplatser 

för Jonna Adlerteg, David Rumbutis och 

Tonya Paulsson på EM och en VM-final för 

Jennifer Williams. 

När siffrorna för 2020 summeras visar 

statistiken på ett stort tapp i antalet med-

lemmar. Totalt har Gymnastikförbundets 

1 037 föreningar 239 256 medlemmar, en 

minskning med nio procent jämfört med 

föregående år.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER
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I KRIS FÖRFLYTTAR SIG SVENSK  
GYMNASTIK TROTS ALLT FRAMÅT!
Åren 2020-2021 kommer bli ihågkomna för Covid-19. En 

global pandemi som påverkade oss alla, föreningar, aktiva 

och förbund, samt de som bidrar till att utveckla Svensk 

Gymnastik genom ideella förtroendeuppdrag. 

Vi har under de här två åren tränat oss i hastiga omställ-

ningar. Vi vet att förändringar är energikrävande och med 

tanke på att vi under en lång tid har befunnit oss i en 

osäker situation är vi otroligt imponerade och stolta över 

vad vi alla har åstadkommit tillsammans.

I mitten av mars 2020 fick ett antal tuffa beslut tas. Allt 

från inställda eller anpassade träningsverksamheter till ett 

inställt EM i trampolin på hemmaplan och ett framflyttat 

förbundsmöte. Tävlingar och utbildningar kunde inte 

genomföras som vanligt, men för att fortsatt kunna möta 

behovet av fler och mer utbildade ledare gjordes en om-

fattande insats för att digitalisera de kurser som har flest 

deltagare. Arbetet gick rekordsnabbt och redan innan 

sommaren genomfördes de första digitala utbildningarna. 

Utöver att utbildningsverksamheten digitaliserades har 

stor kraft lagts på att hitta innovativa lösningar för att 

kunna genomföra digitala tävlingar, både på förenings-, 

regions- och riksnivå. Även om de flesta av oss säkerligen 

uppskattar vanliga tävlingar mer är vår spaning att det 

kommer finnas kvar varianter av de digitala tävlingarna 

även i framtiden.

På det nationella kansliet har perioden präglats av den 

strategi och de förnyelseresor som togs beslut om under 

förbundsmötet 2020. Bland annat har en ny organisation 

sjösatts i slutet av 2021 och början av 2022. Målet är att 

skapa bästa medlemsnytta för er i föreningarna samt att 

skapa en robusthet kopplat till den strategiska planen. Ett 

centralt område för den nya organisationen är arbetet 

med den sportsliga utvecklingen, där det handlar både 

om träning, tävling och elitverksamheten. Genom den 

nya organisationen tror vi på stärkta förutsättningar för 

att arbeta mer proaktivt med kommunikationen, samt 

förbättrade interna processer på förbundet. Utöver den 

nya organisationen och de rekryteringar som den nya 

organisationen medför har en rekrytering av en sam-

arbets- och partneransvarig gjorts. Även arbetet med en 

ökad inkludering samt utvecklingen av paragymnastik har 

stärkts genom en projektanställning. 

Det finns ingen organisationsskiss som löser alla de upp-

drag och utmaningar som finns utan till stor del handlar 

det om hur vi arbetar och samarbetar med varandra. 

Flera sådana områden har identifierats under processen 

med den nya organisationen och det blir givetvis en viktig 

del framåtriktat, särskilt i den fortsatta dialogen med 

regionerna.

Att pandemin skulle bli så långvarig hade ingen kunnat 

tro och därför har vårt stora fokus på att hitta digitala lös-

ningar varit oerhört värdefullt för att hålla motivationen 

igång så mycket som möjligt. Idrottsrörelsen och den 

omfattande verksamhet som Svensk Gymnastik har är 

viktig för folkhälsan. Därför smärtar det med de vikande 

medlemstalen och aktivitetstillfällen som perioden har 

medfört. Men vi är övertygade om att vi tillsammans 

kommer gå stärkta ur denna pandemi och att många 

kommer hitta till och tillbaka till den fantastiska tränings- 

och tävlingsverksamhet som Svensk Gymnastik erbjuder.

Anna Iwarsson, ordförande förbundsstyrelsen 

Pelle Malmborg, generalsekreterare

Vi kommer  
gå stärkta ur 

pandemin.

Vi är otroligt imponerade och stolta över vad alla  
föreningar och vad vi som förbund har  
åstadkommit tillsammans.

ORDFÖRANDE OCH GS-ORD
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OM OSS

PANDEMIN BROMSAR TILLVÄXTEN
Efter en period där Svensk Gymnastik har växt i antal aktiva 

satte pandemin stopp för den utvecklingen. De 1 037 gym-

nastikföreningar som är medlemmar i Gymnastikförbundet 

har tillsammans 239 256 medlemmar. Det är ett tapp med 

9 procent. 

En förklaring till nedgången med cirka 23 000 medlemmar 

under 2020 är förstås Covid-19 som slagit hårt mot förening-

arnas verksamhet. I siffrorna finns också en naturlig nedgång 

med cirka 5 000 medlemmar som tränar och tävlar cheer-
leading, som sedan 2020 verkar under ett eget förbund.

Tappet syns i hela landet och är fördelat över nästan alla 

ålderskategorier. En gruppering som emellertid sticker ut på 

ett positivt sätt är pojkar 13-20 år där en viss ökning i antalet 

aktiva medlemmar syns under året. Antalet män/pojkar upp-

går nu till 26 procent av medlemmarna.

Det finns över 24 000 ledare inom Svensk Gymnastik som 

 bidrar till den fina verksamheten. Under den senaste tioårs-

perioden har ledartillväxten varit mycket god, men även här 

syns under 2020 en tillbakagång, även om tappet procentu-

ellt sett inte är lika stort som bland antalet aktiva.

Årets statistik visar att den vanligaste verksamheten bland för-

eningarna är gruppträning/motion för vuxna. Vuxenträningen 

följs av barngymnastik för de yngsta barnen, barn mellan sju 

och tolv år, samt seniorträning för 65+. Nio av de tio vanli-

gaste verksamhetsformerna handlar om träningsrelaterad 

verksamhet. Först på åttonde plats kommer truppgymna-

stiken, som är den vanligaste och största tävlingsformen 

inom Svensk Gymnastik.

Av de aktiva är det cirka 37 000 som har en tävlingsförsäk-

ring i någon av de åtta disciplinerna inom Svensk Gymnastik. 

Inom fem av dessa finns det landslag som tävlar på interna-

tionell nivå. 

GYMNASTIKFÖRBUNDETS 
 ORGANISATION
Gymnastikförbundet har ett nationellt kansli i Stockholm och 

åtta regionala kanslier. De åtta kanslierna är egna juridiska 

enheter med egna regionala styrelser. Det nationella kansliet 

samarbetar med ett antal kommittéer och råd som arbetar 

med att utveckla de olika delarna inom Svensk Gymnastik. 

Gymnastikförbundet äger Idrottsfolkhögskolan Lillsved 

som är belägen på Värmdö utanför Stockholm. Under året 

har Drillförbundet blivit en del av Gymna stikförbundet och 

samgåendet kommer efter ett årsmöte i Drillförbundet 2022 

att intensifieras.

VISION

Rörelse hela livet

VÄRDEGRUND

– Glädje och gemenskap

– Nyfikenhet och utveckling

– Öppenhet och trygghet

VERKSAMHETSIDÉ

Svensk Gymnastik möjliggör 

för alla att träna, tävla och 

uppleva rörelseglädje.  

Rörelse är vårt språk.

Öppna och innovativa föreningsmiljöer

En inkluderande och framgångsrik  

gymnastikrörelse

En positiv och pådrivande  

kraft i samhället

ÖNSKAT LÄGE  

2028

FÖRNYELSERESOR

För att lyckas uppnå önskad målbild 2028 tar Svensk Gymnastik kraft i fem förnyelseresor.

1 2 3 4 5
En inkluderande 

och framgångsrik 

gymnastik rörelse

Ledande inom grund-

motorisk träning

Öppna, innovativa och 

trygga träningsmiljöer

En hållbar och fram-

gångsrik elit- och 

landslagsverksamhet

En stolt och modig 

gymnastikrörelse

OM OSS
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TILLVÄXT ÖVER 10 ÅR
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Antal föreningar 1057 1027 1072 1080 1069 1073 1103 1057 1075 1037

Antal medlemmar 213 135 216 925 217 862 226 146 244 750 259 373 259 403 262 647 262 882 239 256

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2020201920182017201620152014201320122011

Totalt
antal

Kvinnor

Män

UTVECKLING - MEDLEMMAR

OM OSS
OM OSS

* Medlemssifforna baseras på årsrapporterna för verksamhetsåret 2020, inskickade av föreningarna under 2021. 

MEDLEMSUTVECKLING
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Den senaste tioårsperioden har  
antalet medlemmar stadigt ökat. 
Pandemin har inneburit ett tapp 
med 9 procent. 

Tillsammans har 1 037 medlemsföreningar 
239 256 medlemmar, varav 26 procent är män.

Svensk Gymnastik har 24 253 ledare 
 varav 82 procent är kvinnor.   
38 procent av alla ledare är under 20 år.

1 037 
FÖRENINGAR

24 253 
LEDARE

239 256 
MEDLEMMAR

Verksamhet Antal föreningar

Gruppträning/motion 21-64 år 540

Barngymnastik upp till 6 år 524

Barngymnastik 7-12 år (ej tävling) 447

Seniorträning/gruppträning 65+ 321

Ungdomsgymnastik 13-20 år (ej tävling) 285

Familjegymnastik 245

Annan gymnastikverksamhet 231

Truppgymnastik 198

Bamsegympa 160

Vuxenträning med gymnastikredskap 152

Gymmix 142

Parkour/freerunning 141

Kvinnlig artistisk gymnastik 59

Alla kan gympa 58

Manlig artistisk gymnastik 27

Trampolin 27

Rytmisk gymnastik 26

Tricking 24

Aerobic gymnastics 21

Cheerleading 21

Hopprep 20

Drill 17

SVENSK  
GYMNASTIK  

I SIFFROR

SVENSK  
GYMNASTIK  

VILL
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CORONAPANDEMIN HAR PRÄGLAT 
2020-2021
I mars 2020 började delar av samhället stängas ned på 

grund av coronaviruset Covid-19. Söndagen den 15 mars 

2020 fattade Gymnastikförbundets styrelse beslut om att 

ställa in alla tävlingar med mer än 500 deltagare under 

hela våren 2020 samt att flytta fram förbundsmötet till 

september 2020. Två dagar senare beslutades även att 

EM i trampolin, DMT och tumbling, som skulle ha gått i 

Göteborg den 7–10 maj, skulle ställas in.

Det var starten på en hel rad av beslut som kraftigt in-

skränkte möjligheterna till att bedriva verksamhet inom 

Svensk Gymnastik. Flera tävlingar ställdes in och träningar 

anpassades till de då rådande rekommendationerna och 

delar av utbildningsverksamheten digitaliserades.  

Gymnastikförbundet arbetade intensivt med att tolka och 

sprida informationen från regeringen och Folkhälsomyn-

digheten till alla föreningar. Tillsammans med andra för-

bund för inomhusidrotter har förbundet drivit opinion för 

att öka stödet till drabbade verksamheter samt ge samma 

möjlighet till träning oavsett ålder eller organisationsform. 

Under sommaren och en bit in på hösten 2020 lättades 

restriktionerna, men i oktober började smittspridningen 

åter vända uppåt och i olika steg och geografiska områden 

sattes nya restriktioner in.

OMVÄRLD OCH VÄRDEGRUND

Omvärld och 
värdegrund

I januari 2021 började också den nya pandemilagen, med 

nya begränsningar för idrotten, att gälla. Under våren 2021 

var det nästan omöjligt för gymnastikföreningar att bedriva 

träning. Först i början av juni började restriktionerna lätta 

och i början av juli försvann de flesta av restriktionerna och 

tränings- och tävlingsverksamheten kunde börja återgå till 

en mer normal vardag. Den 29 september 2021 försvann 

sedan de sista restriktionerna för idrotten. I december 

infördes dock nya restriktioner som påverkade idrotten 

med bland annat krav på smittskyddsåtgärder eller vacci-

nationsbevis vid offentliga tillställningar med fler än 100 

deltagare och beslut om att inte få genomföra läger och 

cuper. 

Under pandemin visade många föreningar prov på uthål-

lighet och uppfinningsrikedom. Träningar, tävlingar och 

utbildningar ställdes om till digitalt format eller hybrid-

varianter och föreningarna delade med sig av sina tips till 

varandra. Alla försökte i så hög utsträckning som möjligt 

hålla igång sin verksamhet trots att det hela tiden kom nya 

direktiv och ibland motstridiga direktiv. 

Idrotten fick också ett stort stöd, både ett kompensations-

stöd och ett återstartsstöd. Totalt fick Gymnastikförbun-

dets medlemmar dela på cirka 13,7 miljoner kr. Förening-

arna har också fått 5 miljoner kr i stöd till att återstarta sin 

verksamhet.

INKLUDERINGS- OCH VÄRDEGRUNDS-
FRÅGOR PÅ AGENDAN
En tydlig målsättning utifrån den strategiska planen är att 

öka inkluderingen inom Svensk Gymnastik. En satsning på 

paragymnastik har inletts med målet att paragymnastiken 

ska bli en naturlig del av alla verksamhetsområden inom 

Svensk Gymnastik. 

Gymnastikförbundet har under perioden gjort ett ställ-

ningstagande som välkomnar binära och icke- binära att 

träna och tävla i disciplin och/eller träningsgrupp efter 

eget val, oavsett könstillhörighet, -identitet eller -uttryck. 

Tävling i valfri klass är möjligt upp till och med JSM-nivå. 

Ställningstagandet är ett viktigt steg i riktning mot ökad 

inkludering.

Projektet/initiativet #jagärsvenskgymnastik har skapats i 

syftet att få personer som står utanför normen att känna 

igen sig. Under det närmaste året kommer därför före-

bilder som står utanför normen inom Svensk Gymnastik 

att lyftas fram.

År 2020 blev barnkonventionen lag, vilket innebar att 

trygghetsfrågorna lyftes i den strategiska planen som 

antogs på förbundsmötet 2020. Debatten om övergrepp 

och osunda träningsmiljöer inom gymnastiken och andra 

idrotter både på den nationella och internationella planen 

fortsatte och Gymnastikförbundet har som en del i detta 

fortsatt att arbeta inom värdegrundsfrågorna genom att ta 

fram stöd- och utbildningsmaterial för föreningar och led-

are för att all verksamhet ska genomsyras av värderingarna 

glädje och gemenskap, nyfikenhet och utveckling samt 

öppenhet och trygghet. Arbete pågår också med att upp-

datera anvisningar för barn- och ungdomsgymnastiken.

SVENSK  
GYMNASTIK  

OCH INKLUDERING

SVENSK  
GYMNASTIK  

OM LEDARSKAP
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Gymnastikförbundet har flera mångåriga samarbetspartners som 
medverkar till utvecklingen av Svensk Gymnastik. De bidrar med 
tjänster eller produkter till verksamheten eller möjliggör satsningar 
inom olika områden, som medicinska frågor, anläggningsfrågan eller 
ett generellt stöd och associationsrätt med Gymnastikförbundet. 
Pandemin har drabbat samarbetspartnerna väldigt olika. Glädjande 
är att alla avtal är intakta och aktiveringen har anpassats till den 
verksamhet som har kunnat genomföras under perioden. 

Riksidrottsförbundet (RF) är en av Gymnastikförbun-

dets största partner och gymnastiken har förutom 

de ekonomiska bidragen ett stöd och utbyte inom 

områden som exempelvis juridik, kommunikation, 

anläggningsfrågor, värdegrundsfrågor och elitstöd. 

Föreningar och regioner har dessutom stöd och 

utbyte med RF:s distriktsorganisationer. Förutom de 

ordinarie stöden har RF förmedlat de extra stöden 

kopplat till pandemin och som har fördelats till 

föreningar, regioner och förbundet under perioden. 

Gymnastikförbundet har ett nära samarbete med 

Sveriges Olympiska Kommitté, SOK. Samarbetet är 

kopplat till OS-grenarna inom gymnastiken, samt de 

Topp och Talangprogram som SOK driver.

NY SATSNING
Gymnastikförbundet har anställt en ny sponsor- och 

partneransvarig, vilket är en medveten satsning på att 

öka antalet samarbeten och omfattningen av dem. 

På lång sikt är målet med satsningen att synliggöra 

attraktionskraften och öka intäkterna för Gymnastik-

förbundets verksamhet och därmed ökade möjlig-

heter att finansiera önskade  aktiviteter utifrån den 

strategiska planen.

SAMARBETSPARTNERS

Samarbets- 
partners 
som bidrar till utveckling

 

CRAFT OCH NEH
Craft klär sedan 2018 de fem landslag som representerar Sverige. De är också exklusiv 

partner till Gymnastikförbundet kring övriga kollektioner, såsom kläder till domare, ut-

bildare, kommittéer och anställda. NeH driver den webshop förbundet har där kläder 

och material erbjuds till föreningar och andra målgrupper.

PENSUM
Gymnastikförbundets försäkringsmäklare Pensum har under perioden tecknat ett 

nytt avtal med Gymnastikförbundet. Liksom det tidigare avtalet riktas en del av 

 stödet mot det medicinska området med målet att ha hållbara gymnaster över tid.

SVEDEA
Gymnastikens försäkringsbolag, som även de riktar sitt stöd mot det medicinska om-

rådet. Samarbetet medför att förbundet har en anställd och ett uppbyggt medicinskt 

nätverk av olika resurser för att stötta gymnaster.

VERA SPORT
Samarbetet med Vera Sport hör till ett av de längsta partnerskap Gymnastikförbundet 

har. De sponsrar och är med och utvecklar de tävlingsdräkter som landslagen inom 

truppgymnastik, artistisk gymnastik och trampolin har på internationella tävlingar och 

mästerskap. 

UNISPORT
Unisport har ett långsiktigt och mångårigt samarbete med Gymnastikförbundet. 

Samarbetet fokuserar på anläggningsfrågan och Gymnastikförbundet får stöd med 

fullständiga redskapsuppsättningar till ett antal tävlingar i truppgymnastik varje år.

SVENSKA SPEL
RF, Svenska Spel och Gymnastikförbundet har ett samarbete vilket syftar till att få fler i 

rörelse, något som har varit extra viktigt under pandemin.

FOLKSPEL
Genom ett samarbete mellan Gymnastikförbundet och Folkspel ges alla gymnastik-

föreningar en möjlighet att tjäna extra pengar till lagkassan genom att sälja Folkspels 

produkter.

SCANDIC
Scandic är Gymnastikförbundets partner gällande boende på tävlingar, konferenser 

och event. Hotellkedjan har ett attraktivt sporterbjudande till föreningar som väljer 

att bo på hotell i samband med tävling eller träningsläger. 
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Gymnastikförbundets utbildningsverksamhet består idag av närmare 
500 utbildningstillfällen varje år. Kontinuerlig utvärdering visar att 
majoriteten av deltagarna är nöjda till mycket nöjda med kursen de 
gått. De cirka 180 utbildarna är Gymnastikförbundets språkrör och 
möter runt 9 000 deltagare varje år.

STEGET TILL DIGITAL UTBILDNING 
Under pandemin ställdes de kurser med flest delta-

gare varje år om till digitala; Gymnastikens baskurs   

– träning och tävling, Truppgymnastik Basic, Tram-

pett steg 1 och Tumbling steg 1. Därutöver hjälpte 

flera utbildare till att ställa om vissa andra kurser till 

digitala som punktinsatser. 

Det var viktigt att under pandemin upprätthålla 

utbildningsverksamheten för att föreningarna också 

skulle kunna upprätthålla verksamheten för de barn 

som kunde träna trots samhällssituationen. Även kur-

ser med fysisk samling kunde till viss del genomföras, 

med större anpassningar via säkerhetsprotokoll.

Januari 2021 lanserades Gymnastikförbundets nya 

kurser i träningslära; webbkurser helt på distans. 

Tillsammans med nya kurser inom ledarskap ersattes 

då tidigare Teori steg 1-3. De nya kurserna i ledarskap 

samt Gymnastikens baskurs – träning och tävling 

kan genomföras både som fysisk samling eller via 

videokonferens. 

Alla utbildare har genomfört kompetensutveckling 

digitalt; med ett anpassat innehåll av Gymnastikens 

ledarskap samt distanskursen Åldersanpassad träning 

för barn och unga alternativt för vuxna. Därutöver har 

utbildarna tagit del av de nya kurser inom träningslära 

och ledarskap som är förkunskapskrav till de kurser de 

själva håller i. 

Samtliga utbildarutbildningar för nya kurser har under 

perioden genomförts digitalt.

Under perioden har Gymnastikförbundets nya utbild-

ningsportal lanserats tillsammans med SISU Förlag; 

med helt digitala utbildningsmaterial.

UTVECKLAT KURSUTBUD 
De nya kurserna tas fram tillsammans med experter 

med kompetens från respektive område. Under perio-

den har följande kurser lanserats:

• Barngymnastik – leka och lära samt Barngymna-

stik – variera och utmana

• Träningslära; Åldersanpassad träning för barn och 

unga, Åldersanpassad träning för vuxna, Styrka, 

rörlighet och fysiologi, Biomekanik, Idrottsnut-

rition och återhämtning samt Planering och perio-

disering

• Ledarskap (som även passar  organisationsledare); 

Gymnastikens ledarskap, Hållbart ledarskap, 

Ledarteam, Gruppdynamik samt Idrottspsykologi

• Truppgymnastik; A, redskap B-D, fristående B-C

• Trampolin som hjälpredskap

• Hjälpledare – Svensk Gymnastik  

UTBILDNINGSREVISION OCH 
FRAMTID
Arbetet inom utbildningsrevisionen fortlöper; de 

produktioner som påbörjats i samband med att 

ovanstående kurser lanserats är: Gruppträning, med 

en ny baskurs (Gymnastikens baskurs – grupp träning) 

samt nya kurser inom teknik och metodik som 

ersätter nuvarande kursutbud. Rytmisk gymnastik, 

kurserna A-C. Hopprep, kurserna A-B där Hopprep A 

är en digital distanskurs. Kvinnlig artistisk gymnastik, 

kurserna A-D. I sista etappen av projektet revideras 

kurserna inom trampolin, manlig artistisk gymnastik, 

parkour, tricking och aerobic gymnastics. 

UTBILDNING

utbildning

LÄS MER OM VÅRA 
UTBILDNINGAR

16 Verksamhetsberättelse 20|21 Verksamhetsberättelse 20|21 17

https://www.gymnastik.se/Utbildning


I strategi 2028 går att läsa: ”En strategisk plan 
betyder väldigt lite om den inte sätts i ett samman-
hang… Utvecklingsmodellen håller samman och 
bidrar till att utveckla vår breda och gedigna verk-
samhet. Tillsammans med den strategiska planen 
har vi en gemensam plattform med förutsättning-
ar att bli en mer kraftfull organisation. På så sätt 
kan den strategiska planen infrias.” 

Utvecklingsmodellen illustrerar hur Svensk Gymnastik 

och Gymnastikförbundet ska arbeta för att utveckla 

verksamheten. Utvecklingsmodellen delar in verk-

samheten i sju stadier som beskriver vad vi gör. Detta 

förtydligas ytterligare genom Gymnastikförbundets 

Anvisningar för barn- och ungdomsgymnastik. Nyck-

elfaktorerna kan kopplas till alla stadier och definierar 

hur vi ska arbeta. Nyckelfaktorer 1–5 fokuserar på hur 

vi ska arbeta för de aktiva, nyckelfaktor 6 beskriver 

hur vi säkerställer ett kvalitativt ledarskap och nyckel-

faktorerna 7–10 ger uttryck för hur vi kan arbeta med 

den organisatoriska utvecklingen. Under 2020/2021 

har Gymnastikförbundet arbetat med och stärkt 

stödet till medlemsföreningarna inom ett flertal om-

råden som tydligt kopplar till Utvecklingsmodellen. 

Under perioden har ett intensivt arbete pågått med att 

ta fram en ny webbplattform som riktar sig till elitaktiva 

juniorer och seniorer och syftar till att ge inspiration 

till och kunskap om faktorer som inverkar på deras 

prestation. Webbplattformen, PEAK i gymnastik, ger 

de aktiva en möjlighet att vara mer delaktiga i sin 

elitsatsning och bygger på att de själva tar del av det 

material de är intresserade av. PEAK blandar teoretisk 

kunskap om exempelvis träningslära, biomekanik och 

idrottspsykologi med praktisk erfarenhet. Elitaktiva 

delar med sig av lärdomar och tips från deras karriärer, 

utveckling eller deras sätt att hantera elitidrott. Materi-

alet tar avstamp i de fem första nyckelfaktorerna i 

utvecklingsmodellen och riktar sig främst till stadierna 

Träna för att tävla och Träna för att vinna, även om den 

mycket väl kan vara en värdefull källa till kunskap även 

för aktiva i andra stadier. PEAK kommer att lanseras 

under 2022 och vara kostnadsfritt.

Den omfattande utbildningsrevisionen har fortsatt 

under verksamhetsperioden och trots en pandemi 

som vänt upp och ned på mycket har hela 21 kurser 

lanserats under verksamhetsperioden. Detta arbete 

syftar till att öka kvaliteten och utbudet på de kurser 

Gymnastikförbundet erbjuder ledarna inom Svensk 

Gymnastik och har en stark koppling till nyckelfak-

tor 6 i utvecklingsmodellen. I förlängningen syftar 

arbetet också till att säkerställa kompetensutveckling 

inom bland annat de fem första nyckelfaktorerna. Ett 

stort fokus har lagts på ledarskap, och under verk-

samhetsperioden har fem nya kurser inom området 

lanserats och genomförts över hela landet. Arbetet 

kommer att fortsätta under kommande verksamhets-

period.

För att stärka föreningarna och organisationsledarna 

inom Svensk Gymnastik har Gymnastikförbundet 

lanserat ett helt nytt webbaserat material, Presta-

tionsinriktade föreningsmiljöer. Materialet finns 

tillgängligt gratis på Gymnastikförbundets hemsida. 

Det riktar sig till föreningsstyrelsen och fungerar som 

vägledning för föreningsutveckling. Materialet be-

skriver huvudsakligen vad som ska finnas på plats i en 

prestationsinriktad föreningsmiljö. Till stöd och hjälp 

för styrelsens arbete för hur detta kan göras finns tips 

och länkar till stödmaterial och reflektionsfrågor i 

varje arbetsområde. Till exempel finns färdiga enkäter 

som kan användas för att kartlägga föreningens verk-

samhet, som utgångspunkt för utvecklingsarbetet. 

Materialet kan med fördel användas av alla förenings-

ledningar inom Svensk Gymnastik.

ALLT HÄNGER IHOP

Allt hänger ihop
PRESTATIONS-

INRIKTADE FÖREN-
INGSMILJÖER

STADIER NYCKELFAKTORER STÖDMATERIAL

 

 

1. Utgå från barnrättsperspektivet

2. Uppmuntra utövarnas inre drivkraft

3. Ta hänsyn till individuell utveckling

4. Träna smart och ha tålamod

5. Vårda och utveckla ett brett utbud

6. Säkerställa välutbildade och kompetenta ledare

7. Bedrivas i anpassade och utvecklande fysiska miljöer

8. Bestå av välmående föreningar

9. Arbeta med kvalitetssäkrade strukturer

10. Ständig utvecklas

Pågående utbildningsrevision, där över 
20 nya kurser lanserats under perioden.

Webbaserat stödmaterial för 
föreningar har lanserats.

Webbplattform för elitaktiva gymnaster 
kommer att lanseras 2022.

Revidering av anvisningar för barn- och 
ungdomsgymnastiken pågår.
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BARNGYMNASTIK

Barngymnastik  
OCH UNGDOMS-

INFLYTANDE
LÄS MER OM 

 GYMNASTIKMÄRKET

FAMILJEGYMPA: 
TRÄNING FÖR STOR 

OCH LITEN

BARNGYMNASTIK I FÖRENING, 
 SKOLAN OCH I HEMMET
Under perioden var en modern tappning av Barnexpres-

sen tänkt att genomföras. På grund av pandemin fick 

planerna pausas. Istället inleddes arbetet med en revide-

ring av det snart 40-åriga materialet Gymnastikmärket. 

Syftet var att få en tydligare anknytning till Gymnastikför-

bundets Rörelsebank och anpassa materialet till dagens 

förhållanden. Ett gediget arbete har under perioden 

genomförts med att gå igenom äldre befintliga material 

och samla tankar och idéer för vad som ska finnas kvar 

och vad som skulle kunna återanvändas i ny tappning. 

Resultatet har genererat ett digitalt material i form av 

både interaktiva och utskriftsvänliga versioner av Gym-

nastikmärket samt fler filmer i Rörelsebanken. Materialet 

för nivå 1-6 lanseras under december 2021 och under 

våren 2022 fortsätter arbetet med nivå 7-9. Materialet är 

en guidande handledning för de som arbetar med rörelse 

inom grundskolan eller som ledare i en gymnastikfören-

ing. Materialet kan ses som ett komplement för att hitta 

inspiration eller användas i sin helhet för idrottslektionen 

eller i gympahallen.

Ett digitalt träningspass, Familjegympa – Träning för stor 

och liten, har tagits fram. Det riktar sig till de som tillsam-

mans med ett eller flera barn vill få inspiration till rörelse i 

hemmamiljön under pandemin när träningar inte kunnat 

genomföras. 

Bamsegympan har fyllt tio år och under perioden har 

kullerbyttans dag införts mot bakgrund i att barn och 

ungdomar tillbringar mer och mer tid stillasittande. I ett 

samarbete med Generation PEP som jobbar mot skola 

och nu även mot förskola, finns nu Gymnastikförbundets 

Bamsegympa för förskolan i deras portal tillsammans 

med digitala inspirationsfilmer som tagits fram i samband 

med detta. Ett arbete kring en digital Bamsesaga pågår 

och arbetet med att utveckla Bamsegympan vidare kom-

mer fortsätta in i nästa period. 

UNGDOMSINFLYTANDE
Ungdomskommittén har under perioden fortsatt arbetet 

med ökat ungdomsinflytande inom Svensk Gymnastik. 

Flera aktiviteter var planerade att genomföras för att 

öka ungdomars medvetenhet och kunskap, samt för att 

inspirera ungdomar till att utveckla sitt ledarskap och 

engagera sig mer. Under perioden planerades en utveck-

lingshelg i form av Unga utmanar, samt en inspirations-

helg Utveckla framtiden att genomföras. Men på grund 

av Covid-19 har de fått flyttas fram till kommande period.  

Ungdomskommittén har under perioden deltagit digitalt 

på Förbundsmötet och Riksidrottsmötet samt deltagit på 

Gymnastikforum. De har även tillsammans med Gym -

nastikförbundet haft en workshop om sociala medier och 

ungdomar. 

Under perioden har ungdomskommittén varit bollplank 

i Gymnastikförbundets projekt Ungdomspåverkan. De 

har deltagit på workshops om ungdomsinflytande och 

diskuterat hur ungdomar kan få mer inflytande i sina 

föreningar. I projektet har framtagning av ett ledarskaps-

program för unga påbörjats och arbetet sker i samarbete 

med idrottsfolkhögskolan Lillsved. Under våren 2022 

kommer programmet att genomföras och det innehåller 

verktyg och idéer som behövs för att kunna engagera 

och påverka mer i föreningen, till exempel förenings- och 

förbundsstruktur, styrelsearbete och mötesformer, ung-

domsinflytande, leda projekt, ledarskap samt kommu-

nikation. 

Gymnastikförbundet och ungdomskommittén kommer 

att fortsätta arbetet med ökat ungdomsinflytande genom 

att skapa olika mötesplatser, samt genom ledarskapspro-

gram för unga. Ett annat fokusområde kommer att vara 

att utbilda organisationsledare i föreningsdemokrati och 

ungdomsinflytande. 
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UPPVISNINGSGYMNASTIK

Uppvisnings- 
gymnastik

STÄRKA UPPVISNINGS GYMNASTIKEN  
I SVERIGE
Under perioden har uppvisningskommittén format sin 

roll och arbetat för att stärka uppvisningsgymnastiken 

nationellt. Planerna att genomföra en gymnastikfestival 

fick läggas på is och istället har det genomförts fyra 

workshops kring bland annat föreningsutveckling med 

hjälp av uppvisning, att skapa en föreställning samt att 

bygga en koreografi. Materialet från webinarierna ligger 

även till grund för ett gediget föreningsmaterial som 

inom kort kommer finnas tillgängligt för föreningar att  

ta del av. 

En workshop genomfördes under våren 2021 kring hur 

föreningar runt om i landet jobbar med allt från för-

eningsuppvisningar till att åka på Gymnaestradan. På 

Gymnastikforum höll uppvisningskommittén i ytterligare 

en digital workshop kring att skapa ett nationellt nätverk 

för att under kommande period arbeta kring ett nationellt 

evenemang där föreningar och gymnaster kan samlas, 

visa upp sig och inspireras av varandra. Detta ligger till 

grund för det arbete som kommer arbetas mer kring 

framåtriktat, där syftet är att fånga upp intresset bland 

föreningarna.

INTERNATIONELLA EVENEMANG
I juli 2020 var det tänkt att EUROGYM skulle gå av stapeln 

i Reykjavik, Island. Evenemanget sköts på till 2021, men 

när pandemin fortsatt höll i sig fick evenemanget ställas 

in helt. Under 2022 kommer EUROGYM i stället hållas 

i Neuchâtel, i Schweiz dit två uppvisningsgrupper från 

Sverige hittills anmält sitt deltagande. 

Evenemanget ”Shiny Gym Time” går av stapeln ihop med 

European Gym for Life Challenge den 7-15 juli, i Neucha-

tel i Schweiz, och riktar sig till gymnaster 12–18 år som 

tillsammans med andra gymnaster i hela Europa får delta 

i gatuuppvisningar, workshops och på kvällsgalor.

Planerandet av den 17:e World Gymnaestrada som går 

av stapeln 30 juli –7 augusti 2023 i Amsterdam, Neder-

länderna, är i full gång. Nederländerna var värdlandet för 

den första Gymnaestrada som hölls för exakt 70 år sedan, 

1953 och då deltog 5 000 gymnaster från 14 länder. 

Denna gång har arrangören en förhoppning om 22 000 

deltagare från hela världen, som samlas för över 1 000 

uppvisningar av olika storlekar och karaktär. Från Sverige 

är målet att ha en delegation med cirka 500 gymnaster 

från olika föreningar och regioner.

På det internationella planet har Sverige varit väl re-

presenterade i form av Margaret Sikkens Ahlquist som 

ordförande i det internationella gymnastikförbundets 

kommitté för Gymnastics for All och Maria Ståhl som är 

ledamot i den europeiska motsvarigheten. Under hösten 

2021 kandiderade Margaret till posten som vice president 

i FIG, men blev inte vald. Hon lämnar därmed FIG efter 

många framgångsrika år inom kommittén. 

SE FILM OM  
UPPVISNINGS-

GYMNASTIK
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Under hösten 2021 bytte Alla kan gympa-kommittén 
namn till kommittén för paragymnastik, ett viktigt steg 
mot att gymnastik för personer med någon form av 
funktionsnedsättning blir en naturlig del av alla verk-
samhetsområden inom Svensk Gymnastik. Alla kan 
gympa finns kvar som koncept och verksamhet och 
är en viktig grund i utvecklingen av paragymnastik i 
Sverige. 

Alla kan gympa och annan verksamhet för målgruppen 

drabbades precis som alla andra verksamheter hårt under 

pandemin. Flera föreningar har på grund av detta varit 

tvungna att lägga ner i brist på både ledare och aktiva. 

Detta till trots så har många aktiviteter genomförts för 

att utveckla verksamheten och öka medvetenheten och 

tillgängligheten inom Svensk Gymnastik:

• Två webinarier har genomförts i syfte att informera 

föreningar om hur de startar upp verksamhet och ett 

för att informera om möjligheten att delta på uppvis-

ningsevenemanget World Gymnaestrada 2023. Fler 

webinarier planeras att genomföras under 2022 för att 

inspirera fler föreningar att starta upp verksamhet och 

kommittén fortsätter aktivt att sprida det stödmaterial 

som finns för att stötta framför allt nya ledare.

• Rörelsebanken – Paragymnastik, är en digital inspira-

tionsbank med filmat material på anpassade övningar. 

Under perioden har nytt material producerats som 

komplement till befintlig Rörelsebank på hemsidan.

• Ett digitalt bild- och teckenstöd för ledare har utveck-

lats och finns tillgängligt att ladda ned på hemsidan. 

• Paragymnastiken finns tillgänglig via Parasportförbun-

dets digitala tjänst Para-Me via ett 30-tal föreningar. 

Målsättningen är att alla föreningar som erbjuder 

träning för personer med någon form av funktions-

nedsättning ska registrera sig och vara sökbar här. 

• Under Gymnastikforum i oktober 2021 genomfördes 

ett seminarium och workshop i ämnet inkludering och 

begreppet ”paragymnastik” introducerades till gym-

nastiksverige. Paragymnastik är ett samlingsnamn för 

all gymnastik, oavsett verksamhet, för personer med 

någon form av funktionsnedsättning.

• En dialog har inletts med British Gymnastics kring hur 

erfarenheter kan utbytas i ämnet disability gymnastics/ 

paragymnastik. Angela Turner och Jessica Capelli 

Beavan, bjöds in till Gymnastikforum för att dela med 

sig av framgångar, utmaningar och utveckling inom 

”disability gymnastics”. 

• Projektet/initiativet #jagärsvenskgymnastik har skapats 

i syftet att få personer som står utanför normen att 

känna igen sig. Under det närmaste året kommer där-

för förebilder som står utanför normen inom Svensk 

Gymnastik att lyftas och presenteras i sociala medier. 

PARAGYMNASTIK

PARAGYMNASTIK
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• En film, Paragymnastik, har producerats i syfte att 

visa upp vad paragymnastik är och kommer att bli 

ett bra verktyg i arbetet med att bredda och utveckla 

verksamheten.

• En facebookgrupp som ska förena personer som vill 

medverka och följa utvecklingen av paragymnastik i 

Sverige och utomlands har skapats. Gruppen heter 

”Paragymnastik i Sverige” och administreras av kom-

mittén för paragymnastik. 

• Gymnastikförbundet har genom paragymnastiken bli-

vit inbjuden av Parasportförbundet till Special Olympic 

Games i Malmö juni 2022. Syftet är att visa upp 

gymnastik som en möjlig aktivitet för personer med 

någon form av funktionsnedsättning. Målsättningen är 

att fler får upp ögonen för gymnastiken; aktiva, ledare, 

anhöriga och potentiella sponsorer. 

En inventering av föreningar som erbjuder gymnastik-

träning för personer med någon form av funktions-

nedsättning pågår. Antalet registrerade föreningar som 

erbjuder paragymnastik är i nuläget 33, men då inte alla 

är registrerade i Idrott Online kan siffran vara högre.

Hittills har 85 personer genomgått Alla kan gympa- 

utbildningen sedan lanseringen 2018. Under 2022 plane-

ras minst tre utbildningstillfällen i bland annat Gymnastik-

förbundet Öst, Väst och Syd.

Stöd- och utbildningsmaterialet på hemsidan kommer att 

ses över och revideras kontinuerligt för att kunna möta 

framtidens krav från både aktiva och ledare inom para-

gymnastiken. 

SE FILM OM  
PARAGYMNASTIK

SE FILM OM  
SPECIAL OLYMPIC 

GAMES

LÄS MER OM 
 RÖRELSEBANKEN
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Grupp- 
träning 

GRUPPTRÄNING
Gruppträning, vuxengymnastik och seniorträning är 

en stor verksamhet inom Svensk Gymnastik. Över 500 

föreningar erbjuder olika gruppträningsformer för unga 

vuxna, vuxna och seniorer, där vuxengymnastiken har 

vuxit inom området. 

NYA TRÄNINGSFORMER UNDER 
PANDEMIN
Under 2020 och 2021 har målgruppen vuxna och framför 

allt seniorer haft en tuff period med pandemi och ute-

bliven träning. Många föreningar har varit kreativa och 

fortsatt sin träning utomhus så gott de har kunnat. Denna 

positiva trend tycks vara hållbar och många väljer att 

fortsätta en del av sin träning utomhus. Många har kombi-

nerat utomhusträningen med stavgång samt träning med 

gummiband och i utegym.

Som ett stöd under pandemin har Gymnastikförbundet 

skapat olika tränings- och inspirationsmaterial:

• Två ute-träningsaffischer och två pausgympaaffischer 

har tagits fram.

• Från våren 2020 och ett år framåt har Gymnastik-

förbundet livesänt träning via Facebook för att bidra 

till rörelse i en målgrupp som inte kunnat träna som 

vanligt. Inledningsvis en gång per vecka och under en 

period två gånger per vecka. 

• Tio träningspass, Outdoor EFIT, har tagits fram under 

perioden för att inspirera till utomhusträning.

 

SENIORPROJEKT I SAMARBETE MED 
RIKSIDROTTSFÖRBUNDET 
Gymnastikförbundet har under hela perioden arbetat 

med ett projekt som syftar till att hjälpa föreningar att 

behålla och rekrytera nya medlemmar inom verksamhet 

för seniorer (65+). Projektet finansieras av Riksidrottsför-

bundet, som driver ett äldreprojekt inom flera idrotter.

Utifrån en undersökning bland föreningar med senior-

verksamhet kartlades behovsbilden, vilket kretsade kring 

fyra områden:  

• Ledare och lokaler på dagtid  

• Utbildning och inspiration till föreningens ledare  

• Stöd med marknadsföring, diskutera musikanvändan-

det, arvoden med mera 

• Göra egna filmer på pass för att lägga ut på förening-

ens egna hemsidor

För att möta dessa behov har fem digitala inspirations-

dagar för regioner, föreningar och seniorledare genom-

förts. Mai-Lis Hellenius, livsstilsprofessor från Karolinska 

institutet och Michail Tonkonogi, professor i Idrottsveten-

skap har förmedlat fakta och kunskap om bland annat 

hur mycket vi egentligen sitter och hur påverkar det oss 

människor, hur mycket ska vi röra oss och varför styrke-

träning är så bra för äldre personer. Ytterligare två ämnen 

som diskuterades under inspirationsdagarna var ledarvård 

och rekrytering, samt hur föreningarna kan jobba med 

att hitta nya träningslokaler. Cirka 20 personer deltog vid 

varje inspirationstillfälle.

GRUPPTRÄNING
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Inom ramen för seniorprojektet har även nya bilder tagits 

fram samt ett stödmaterial som baseras på föreläsning-

arna som genomförts. Ytterligare en del i seniorprojektet 

har handlat om att hjälpa föreningar som ville lära sig mer 

om att filma eller livesända träningspass. Ett webinarium 

genomfördes med Helen Åberg från Pixelhouse, där 

deltagarna fick mängder av tips och goda idéer. 

DIGITALA OCH FYSISKA LEDAR- OCH 
INSPIRATIONSDAGAR 
Trots pandemin har ett antal utbildningar och rörelse-

dagar kunnat genomföras, i både digital och fysisk form 

med gruppträning i fokus. 

• Tre seniorutbildningar och en rörelsedag för elever på 

Lillsved folkhögskola

• Föreläsningsdag med Lättsam Träningspaketet i teori 

och praktik, för PRO i Uppsala

• Lättsam Träningspaketet visades på Gymnastikförbun-

det Sydosts seniorledardag 

• Programmet Sittande och ståendegympa var med på 

Gymnastikförbundet Mellansvenskas seniorledardag

• Seniorledardag på GIH i Stockholm i samverkan med 

Gymnastikförbundet Öst 

FITNESSPLAYER
Under perioden har ett nytt avtal tecknats med Fitness-

Player. Det är en musiktjänst där föreningar kan teckna sig 

på ett abonnemang och bland annat få tillgång till musik 

på ett lagligt sätt, kan sätta ihop spellistor och justera 

tempo i musiken som används. Under perioden har 

Gymnastikförbundet arrangerat en digital utbildning hur 

verktyget kan användas. 

SE FILMER OM  
 EFIT OUTDOOR
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Parkour  
och tricking

Parkour och tricking ingår sedan drygt åtta år i Gym-
nastikförbundets verksamhet. Det är till största del en 
träningsform som lockar många unga utövare i hela 
landet. Vissa utövare väljer också att tävla och SM- 
tävlingar har genomförts sedan 2014. I den internatio-
nella konkurrensen står sig svenska parkourare väl och 
har haft fina framgångar på de världscuper som har 
genomförts. Under 2021 tog Internationella Olym-
piska Kommittén ett beslut kring att parkouren inte blir 
någon gren i nästa OS, men inom några år tros förut-
sättningarna för ett OS vara mycket bättre.

TÄVLINGAR
Efter 2019 års SM-vecka i Malmö var målsättningen att 

bli ännu mer synliga, lyssna av och stötta parkourens 

utveckling framåt under 2020. I stället innebar 2020 att 

alla planerade aktiviteter fick sättas på paus. Ett efterläng-

tat SM i parkour genomfördes den 4 september 2021 i 

Stockholm. Tillsammans med Stockholm stads projekt 

“Levande stad” kombinerades rörelseglädje och kultur. 

Denna gång testades något helt nytt där Parkour-SM 

avgjordes på en flytande ponton vid Liljeholmskajen i 

Stockholm. Svensk mästare i parkour 2021 blev 17-årige 

Hannes Larsson från Uddevalla. Med en målsättning 

att sprida rörelseglädje, välkomna nya och att stötta 

Stockholm stad med utveckling av nya ytor för sporten 

genomfördes flera workshops och prova-på-tillfällen på 

pontonen. 

Veckan efter SM i Stockholm, arrangerades Parkour 

World Cup i Sofia, Bulgarien där 11 atleter från 10 olika 

länder tog hem medaljer under eventets tre dagar. De 

svenska parkourarna Elis Torhall och Miranda Tibbling tog 

hem varsin guldmedalj i Men’s Freestyle respektive Wo-

men’s Speed. Den nya svenske mästaren Hannes Larsson 

kom på fjärde plats i Men’s Freestyle.

LEDARE OCH ANLÄGGNINGAR
Arbetet med att integrera parkouren i det nya utbild-

ningssystemet har varit ett viktigt arbete under året och 

kommer även fortsättningsvis att vara det.

En workshop kring att stötta föreningar i anläggningsfrå-

gan och hur föreningar kan söka bidrag från Arvsfonden 

genomfördes av den nationella parkourkommittén under 

hösten 2021. I anläggningsprojektet med att bygga en 

parkourpark på Lillsved, står Arvsfonden för ett av bidra-

gen som gjort projektet möjligt att genomföra.

KOMMUNIKATION OCH SYNLIGHET
Kommunikation är en central del av kommitténs arbete 

och jobbet med göra parkouren tillgänglig för fler, något 

som varit svårt under pandemin men som alltid är ett 

uttalat mål i kommittén kommer fortsatt vara ett viktigt 

fokus i arbetet framöver. Det handlar dels om den externa 

kommunikationen som sker genom olika digitala kanaler 

och där intervjuer med profiler har genomförts under 

perioden. Men minst lika viktigt är kommunikationen inåt 

med det nationella förbundet, regioner och föreningar 

där det handlar om att skapa strukturer för informations-

flödet. Fokus framöver är att genom dialog inom Gym-

nastikförbundet utveckla sporten framåt och det viktiga 

arbetet med att integrera parkouren i det nya utbildnings-

systemet med syfte att utveckla sporten framåt i såväl 

utbildningar som stöd till föreningar och aktiva.

PARKOUR OCH TRICKING

SE FILM OM  
SM I PARKOUR 2021 

LÄR DIG  
MER OM PARKOUR
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Trupp- 
gymnastik

Truppgymnastiken har idag cirka 27 400 licensierade 
tävlingsgymnaster i Sverige. Det är en minskning med 
närmare 14 procent det senaste året. 

OMFATTANDE TÄVLINGSVERKSAMHET 
SOM UTVECKLATS DIGITALT
Tävlingsåret 2020 hann inte komma igång innan pande-

min tog över. All träning och tävling ställdes in för mer-

parten av alla gymnaster. Snabbt skapades dock mängder 

av nya träningsidéer och utomhusträningen blev ett 

naturligt inslag för truppgymnaster runt om i hela landet. 

Gemenskap skapades genom att föreningar och aktiva 

via sociala medier delade goda exempel. 

Redan under 2020 började tankarna på hur Gymnastik-

förbundet kunde stimulera gymnasterna med alternativa 

tävlingar.

Under 2021 genomfördes sex digitala rikstävlingar med 

183 deltagande trupper. Dessutom har ett stort antal 

digitala tävlingar genomförs i regioner och i föreningar-

na. De digitala tävlingarna är en viktig anledning till att 

truppgymnaster valt att stanna i idrotten trots pandemin. 

De digitala tävlingarna har också gett nya kunskaper som 

kommer användas framöver när planering för tävlingar på 

alla nivåer görs.

DOMARREKRYTERING I FOKUS
En effekt av pandemin är att flera domare har valt att av-

sluta sina uppdrag under åren som gått. Ett planeringsar-

bete har inletts för hur de kan lockas tillbaka samt få nya 

personer att vilja vara domare. Detta är ett uppdrag som 

kommer ta stora resurser men är viktigt för truppgym-

nastikens fortsatta positiva utveckling.

SVERIGE – BÄST I EUROPA 
Året 2020 blev inte som något hade tänkt sig.  Året starta-

de med samling för bruttotruppen i januari 2020, det för-

sta jobbet med att bygga ett landslag inför EM i oktober 

2020. Sedan kom en pandemi. EM blev framskjutet inte 

en gång utan två gånger. Landslaget fick under ledning av 

förbundskapten Tova Sörén planera och planera om.  

I maj 2021 togs så ett slutligt landslag ut och arbetet 

mot ett framskjutet mästerskap tog fart på riktigt. Under 

hösten har landslagen haft fyra samlingar som avslutades 

med de europeiska mästerskapen (JEM/EM) i Portugal. 

JEM/EM 2021 blev ett udda mästerskap med några 

nationer frånvarande men också med många nya lag på 

plats, munskydd, covid-tester och andra restriktioner. 

Sverige presterade på topp. Detta hade inte varit möjligt 

utan alla föreningar och deras tränare som på hemma-

plan coachat och hjälpt landslagsgymnasterna framåt 

i deras utveckling. Särskilt under ett tungt 2020 med 

inga eller begränsade möjligheter till träning där de ändå 

lyc kats hålla gymnasternas motivation uppe och hittat 

alternativa lösningar till träningar för att kunna hålla igång. 

Uppfinningsrikedomen runt om i landet har varit enorm.  

På JEM/EM den 1-4 december 2021 i Guimares, Portugal, 

fanns Sverige representerade med tre seniorlandslag 

(dam, herr, mix) och tre juniorlandslag (dam, herr, mix). 

Resan till Portugal resulterade i att Sverige återigen blev 

bästa nation på mästerskapet. Alla sex landslag tog med-

alj, alla lag i topp-två, fyra guld och två silver.  

Landslagsarbetet under 2021 har även inneburit förbere-

delsearbete inför JEM/EM 2022. Tränarteamen ses över 

för det kommande mästerskapsåret och schemat för 

blivande landslag har lagts upp. Ansökningar till brut-

totruppen har skett i slutet på året. Intresset för landslaget 

är fortfarande stort och ansökningarna många. Särskilt 

roligt är att vi ser en ökning på herrsidan.  

TRUPPGYMNASTIK

LÄR DIG MER OM  
TRUPPGYMNASTIK

SE INSLAG OM EM I 
TRUPPGYMNASTIK 
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https://youtu.be/PmpiY2dPIc8
https://www.svt.se/sport/gymnastik/x-37


Kvinnlig  
artistisk 

gymnastik

Åren 2020 och 2021 har verksamheten påverkats 
av pandemin, med inställda tävlingar och samlingar 
och där verksamheten har utmanats att tänka om 
och tänka nytt. Under 2020 kunde emellertid tre riks-
tävlingar genomföras. 

En projektgrupp har jobbat med att ta fram en ny klass 

med bedömningsstöd till Svenska Pokalenserierna som 

kallas “Klubbpokalen”. Det är en förenkling av Regions-

pokalen och ett alternativ för gymnaster som vill komma 

igång med valfria serier. Förhoppningen är att det ska 

locka gymnaster som av olika anledningar inte vill tävla 

stegserierna och att ge de som kommer in i artistisk 

gymnastik lite senare en chans att få träna och tävla på 

valfria serier. Under perioden har också en revidering av 

Regions- och Rikspokalen genomförts.

För att hjälpa föreningar att kunna genomföra tävlingar 

på distans tog kommittén fram en manual för digitala täv-

lingar för steg 5-10 samt en resultatfil som kan användas 

både på digitala tävlingar men även på vanliga tävlingar.  

För att stärka breddverksamheten har kommittén påbör-

jat ett utvecklingsarbete av ett digitalt graderingssystem 

i form av en app. Till en början kommer appen innehålla 

ett antal övningspaket som gymnasterna kan utföra och 

få godkända.  

Under våren 2021 ställdes alla tävlingar in men under 

hösten 2021 har de flesta av årets planerade tävlingar 

 arrangerats. SM, JSM och Höstpokalen hade rekordmånga 

deltagare. Det var positivt då det är just den här ålders-

gruppen som har haft de tuffaste villkoren för träning 

under pandemin.  

FANTASTISKA FRAMGÅNGAR FÖR 
LANDSLAGET 
2020 var ett mycket utmanande år för landslaget på 

grund av pandemin. Begränsade träningsmöjligheter, 

inställda tävlingar och uteblivna landslagssamlingar. När 

till och med OS i Tokyo sköts fram till 2021 var det bara att 

acceptera situationen och göra det bästa av den. SM-hel-

gen i Västerås i oktober 2020 blev den stora höjdpunkten 

för fler av de landslagsaktiva. Ambitionen att tillsätta en 

landslagsledning från 2020 och framåt sköts upp och 

själva landslagsverksamheten gick helt enkelt lite på paus 

under 2020. 

2021 stod det klart att Helena Andersson Melander till-

trädde som förbundskapten under perioden 2021-2024 

och tack vare att både EM, världscuper, VM och OS blev 

av och att landslaget kunde återuppta landslagssamlingar 

så kom landslagsverksamheten igång på riktigt igen. Åtta 

checkpoints, ett längre landslagsläger i Malmö under 

sommaren har genomförts. Landslagsgymnaster har 

tävlat på världscup i Osijec, tre internationella inbjud-

ningstävlingar; Flanders, Rom-Gym och Gymnova Gym 

Cup samt EM, VM och OS. 

Resultatmässigt har det varit ett helt otroligt framgångs-

rikt år med den tvåfaldige olympiern Jonna Adlerteg 

endast 33 tusendelar från OS-finalen i barr som höjd-

punkten. Det är en oerhörd prestation som det ligger ett 

långsiktigt arbete bakom. Jennifer Williams var i mång-

kampsfinal på VM i Kitakuyshu, Tonya Paulsson i mång-

kampsfinal på EM i Basel, Jonna Adlerteg i barrfinal på EM 

och Alva Eriksson, Jennifer Williams, Tonya Paulsson och 

Jonna Adlerteg var i världscupsfinaler i Osijec.

KVINNLIG ARTISTISK GYMNASTIK
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LÄR DIG OM 
KVINNLIG ARTIS-
TISK GYMNASTIK

SE INTERVJU MED 
JENNIFER WILLIAMS 

Den kvinnliga artistiska gymnastiken har en riktigt lovande 

generation på seniorsidan, ett gäng otroligt drivna tjejer 

som under året visat att de redan nu är att räkna med i 

internationella sammanhang. På juniorsidan och gällande 

återväxten ser det lite tunnare ut, förutom juniorlands-

lagsgymnasten Elina Grawin som har visat stor framgång 

både på senaste landslagsuppdraget Gymnova Cup 

och även på Flanders Invitational. Under 2022 kommer 

 arbetet med att säkerställa återväxten till landslaget star-

tas upp med en juniorgrupp för gymnaster som ännu ej 

uppnått juniorlandslagsnivå.
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https://youtu.be/TlVQKSw9NTY
https://www.youtube.com/watch?v=hMb8h0FS5DA


MANLIG ARTISTISK GYMNASTIK

Liksom andra discipliner har manlig artistisk gymnastik 

fått anpassa sin verksamhet efter pandemin under denna 

period. Ett fokusområde för kommittén har varit att 

fort sätta arbetet med att skapa ett nytt Riksprogram. Dis-

kussioner med föreningsrepresentanter mynnade ut i en 

lång rad beslut om förändringar. För att bearbeta dessa 

och skapa en helhet med logisk stegring i programmet, 

bildades en arbetsgrupp. Gruppen genomförde en lång 

rad on-line möten, vilket resulterade i ett färdigt förslag. 

Delar av programmet gavs ut etappvis för att det skulle 

kunna användas redan hösten 2021. Arbetet med att 

färdigställa riksprogrammet går vidare och flera regioner 

är involverade. 

Pandemin påverkade möjligheterna att genomföra 

riksarrangemang på ett mycket negativt sätt. Riksmäster-

skapen 2020 fick helt ställas in. SM 2020 sköts fram i 

tiden men gick av stapeln i Halmstad inför tomma läktare 

i oktober. Under 2021 var det stora svårigheter att hitta 

en arrangörsort som var tillgänglig vid tillfällen som 

passade landslagens tävlingskalender. Glädjande nog 

kunde SM till slut genomföras i början av hösten, med 

Lulegymnasterna som arrangör. Trots all problematik och 

fortsatta covid-restriktioner blev det ett mycket lyckat 

arrangemang. Det var uppenbart att många gymnaster, 

såväl yngre som äldre, var mycket sugna på att få tävla 

och träffas igen.

Med pandemisrestriktionerna var det omöjligt att 

genom föra fysiska tränarråd. Istället fick tränarråden 

hållas on-line, dessvärre med ett begränsat deltagarantal. 

I samband med SM 2021 och Cuphelgen genomfördes 

dock fysiska tränarråd med god uppslutning.

Kommittén har deltagit i en lång rad diskussioner och 

möten kring Gymnastikförbundets förslag till riktlinjer 

för barns och ungdomars tävlande. Kommittén har även 

internt och under tränarråd lagt ner mycket arbete på att 

hitta konstruktiva lösningar för tävlingsverksamheten. 

Arbetet kommer att fortsätta 2022 med att sammankalla 

ett tränarråd on-line.

Under perioden har konstruktiva diskussioner kring ledar-

utvecklingsgrupper (LUG) 1, 2 och 3 förts och där LUG 2 

kunde genomföra läger i juni och september 2021 i Halm-

stad. Förhoppningen är att kunna genomföra verksamhet i 

alla tre grupperna.

LANDSLAGET
2020 blev ett år där landslagsverksamheten påverkades 

kraftigt av pandemin, med inställda tävlingar och uteblivna 

samlingar. För att hålla tävlingsnerverna igång genomförde 

landslagsgymnasterna ett antal egna digitala tävlingar som 

genomfördes i hemmamiljön med hjälp av föreningsträ-

nare och videoklipp.

I slutet av 2020 klev Niklas Andersson in som ny för-

bundskapten för seniorlandslaget i manlig artistisk gym-

nastik med Fredrik Pierreville i en tränarroll riktad mot OS 

i Paris 2024. Eddie Olsson fortsätter som förbundskapten 

för juniorlandslaget.

Under 2021 har landslaget i manlig artistisk gymnastik 

trots pandemin kunnat genomföra de flesta tävlingar och 

samlingar under perioden. 

Året inleddes med två samlingar i Halmstad och har till-

sammans med digitala uttagningstävlingar legat till grund 

för uttagningar till mästerskapen. 

EM-resan blev av med många konstiga regler att följa. 

Det var snabba vändningar med bokningar och tester, 

men det blev ett resultatmässigt bra EM där höjdpunkten 

var att David Rumbutis tog sig till mångkampsfinal. David 

presterade riktigt bra under finalen och slutade på en 

13:e plats. EM följdes av en världscup i Osijek. Även om 

det inte blev några finalplatser visar Sverige att det finns 

gymnaster som är i den absoluta toppen i vissa redskap. 

Under sommaren var OS höjdpunkten. För första gången 

sedan 1992 hade Sverige en man med på OS. David 

Rumbutis var extremt väl förbered och i en väldigt fin 

form men fick inte ut det alls på tävlingen. Som tur är har 

han tiden framför sig och får nu ta siktet mot 2024. 

Manlig  
artistisk 

gymnastik
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Träningarna inför VM gick bra med fina förberedelser 

på plats i Japan. Tyvärr skadade sig David Rumbutis  

i sin andra gren hopp och fick därmed avbryta mäster-

skapet. Filip Lidbeck som tävlade i hopp och fristående 

körde två riktigt bra hopp och Kim Wanström körde en 

bra mångkamp som innehöll både toppar och dalar. 

Sista tävlingen för året var Nord-EM, där ett lite yngre 

seniorlandslag tävlade. De unga gymnasterna gjorde 

en riktigt bra tävling och lyckades sätta press på övri-

ga nationer och slutade på en fjärde plats bara några 

hundradelar till bronset. Det visar på en stark kom-

mande generation i våra landslag, där Luis  Il-Sung 

Melander tog ett fint silver i ringfinalen. 

Landslaget går in i det nya året med stora förvänt-

ningar på att seniorlandslaget kan klättra ännu högre 

i resultatlistorna och visa att Sveriges är på fram-

marsch. 

DAVID RUMBUTIS 
RINGAR VM 2021
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Trampolin  
och DMT

TRAMPOLIN OCH DMT

ANNORLUNDA VERKSAMHETSPERIOD
Under de rådande omständigheter som varit i samhället 

på grund av pandemin har verksamhetsperioden sett 

något annorlunda ut. Kommittén har fått vara mer flexibel 

i sitt arbetssätt, både med att ändra beslut om förfarande 

kring tävlingar och informera om detta. 

VERKSAMHET OCH FOKUSOMRÅDEN
Idag bedrivs verksamhet inom trampolin och dubbel- 

mini-trampolin, DMT, i ungefär 30 föreningar med 

omkring 360 tävlande trampolingymnaster. Arbete pågår 

kontinuerligt för att få fler aktiva föreningar och gym-

naster för att säkerställa tillväxten, vilket blivit en större 

utmaning under pandemin. 

Kommittén har haft många diskussioner kring att utveckla 

tävlingsverksamheten, främst på nybörjarnivåerna i regi-

oner. Bredden ger tillväxt och möjligheten att förändra är 

en stor uppgift, inte minst med stöd av Barnkonventionen 

och Riksidrottsförbundets riktlinjer. Kommittén har varit 

med på Gymnastikforum kring Barnkonventionen och 

haft flera möten med fokus på hur tävlingsverksamheten 

kan utvecklas. Stor vikt har lagts på att öka flexibiliteten 

vid arrangemang av tävlingar.

Samtliga reglementen har gåtts igenom och förändringar 

har gjorts. Under perioden har ett nytt avtal för sekreta-

riat tagits fram, med mer flexibilitet och tydlighet, enligt 

önskemål från föreningarna. 

Första verksamhetsperioden var fokusområdet utbild-

ning av förbundsdomare. Ett stort arbete gjordes runt 

rekrytering, vilket resulterade i en kurs med det högsta 

antalet kursdeltagare någonsin. Efter utbildningen har 

digitala workshops genomförts under hela perioden för 

att kompetensförstärka domarkåren. Under perioden har 

utbildningsbehov och önskvärda grenspecifika utbild-

ningar kartlagts.

KOMMUNIKATION OCH UPPDRAG
En central diskussion under perioden har varit transpa-

rens och tydlighet ut till föreningar, med en ambition om 

kontinuerlig information. Även om önskad informations-

nivå inte uppnåtts har ett antal nyhetsbrev skickats, samt 

att kommittén startat en Facebooksida för att underlätta 

kommunikationen.

Kommittén har under perioden diskuterat sitt uppdrag. 

Inom trampolin och DMT är det få personer engagerade 

och många är ofta engagerade på flera poster. Det ger ett 

stort engagemang, kamratskap och inom gruppen finns 

stor kunskap. Vi har enats om att ytterligare kunskap om 

Gymnastikförbundets organisation och arbetsflöde inom 

kommittéarbete kan underlätta det framåtriktade arbetet.

LANDSLAGSLEDNING OCH 
UTVECKLING
Under perioden har landslagsledningen anpassat ut-

tagningsförfarandet till de nya mästerskapsriktlinjerna, 

samt uppdaterat och förtydligat uttagningsnormer för 

medverkan i landslaget. De nya riktlinjerna och normerna 

har tillämpats i 2022 års uttagning. 

Det internationella gymnastikförbundet, FIG, har sänkt 

senioråldern till 17 år. Detta beslut gör att ett redan 

befintligt glapp mellan junior och senior ökar ytterligare. 

Landslaget har därför infört en U21 trupp för dedikerade 

gymnaster i åldern 18-21 år som siktar emot en senior-

karriär men ännu inte riktigt är där.  

För att möjliggöra mästerskapsuttagning under en 

pandemi har videotävlingar använts. Serier och kom-

binationer filmades under förutbestämda förhållanden 

och bedömdes i efterhand av ett domarlag. Framöver 

kan detta ses som ett komplement vid bedömning inför 

uttagningar.
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Landslagets fysio har haft fortsatt fokus på skadeföre-

byggande arbetet, rörlighet samt fysisk preparation och 

återhämtning. För kommande år kommer en satsning på 

de mentala aspekterna att genomföras. 

TREDJE RAKA VM-GULDET FÖR  
LINA SJÖBERG
2020 deltog landslaget, som sedan årsskiftet 2020/2021 

leds av förbundskapten Jonas Heiman, endast på en 

världscuptävling i Baku, Azerbajdzjan i februari. Övriga 

tävlingar blev inställda på grund av Covid-19, bland annat 

EM på hemmaplan. Trots pandemin kunde fyra lands-

lagssamlingar genomföras under året. 

Sverige skickade tio seniorer och nio juniorer till EM/JEM 

i Sotji år 2021, en riktigt stor trupp som skapades under 

den något svåra uttagningen mitt under pandemin då 

inga tävlingsresultat fanns att tillgå. Lina Sjöberg tog hem 

silvermedaljen i DMT och herrlaget i DMT tog ett brons. 

Synkronparet Hanna Rydén och Sofia Redman slutade 

på en fin femteplats och Linus Oledal på en sjunde plats i 

DMT. På juniorsidan visade Tuva Stjärnborg sin kapacitet 

och tog hem bronset i DMT.

Under VM i Baku tog Lina Sjöberg ett historiskt tredje raka 

VM-guld, en fantastisk prestation. Den svenska truppen 

genomförde kvalomgången med 100-procentig genom-

gång. Hanna och Sofia presterade mycket starkt kval vilket 

gav dem en finalplats. I finalen slutade de sjua. Jonas 

Nordfors presterade strålande i kvalet och gav Sverige den 

första svenska VM-semifinalplatsen på herrsidan någon-

sin. I samband med VM genomfördes WAGC, där hela 

juniortruppen tävlade med fina prestationer. 

LINA SJÖBERG VM
VM I  

TRAMPOLIN
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Rytmisk 
Gymnastik

Verksamheten inom rytmisk gymnastik har påverkats 
av Covid-19, dock har inget drastiskt tapp av gym-
naster inom tävlingsverksamheten identifierats under 
perioden. Mycket arbete har kretsat kring att hitta 
alternativa tävlingsformer samt hålla motivationen 
uppe genom att använda sociala mediekanaler. Täv-
lingskommittén för rytmisk gymnastik har genomfört 
regelbundna digitala möten en gång per månad med 
uppehåll i juli samt december. Under perioden har 
även två fysiska möten kunnat genomförts.

DIGITALA OCH FYSISKA TÄVLINGAR
I början av 2020 hölls Riksserien 1 och i mars 2020 hölls 

nordiska mästerskapet i Kristianstad som blev den sista 

tävlingen innan restriktionerna infördes. Under 2020 

 ägnades den största delen av året att ställa om och 

anpassa verksamheten efter restriktionerna. Det blev bara 

en fysisk tävling till under året, RS3 i början av oktober. 

Under året riktades uppmärksamheten till att sätta rikt-

linjer för nationella rikstävlingar i digital form och den 

första digitala rikstävlingen gick av stapeln våren 2021. 

Det visade sig vara en lyckad tävlingsform och till stor 

del kunde vårens tävlingsplanering hållas enligt uppsatt 

årshjul med tre digitala rikstävlingar. Det har varit god 

uppslutning från hela landet. Tävlingsverksamheten har 

stadigt vuxit på riksplanet under flera år och deltagaran-

talet är normalt över 100 deltagande gymnaster på alla 

rikstävlingar. Det är även en god återväxt och bra domar-

försörjning på riksplanet. Då SM-veckan åter blev inställd 

2021 men möjligheten för fysiska tävlingar öppnades 

på hösten, planerades höstens tävlingar om och under 

hösten genomfördes SM-och JSM-tävlingar. 

Under perioden har mycket fokus legat på utveckling av 

dokumenten Tävlingsbestämmelser och Tekniskt Regle-

mente för att till fullo anpassa verksamheten till riktlin-

jerna för barn- och ungdomsidrott, något som kommer 

vara fullständigt implementerat 2022.

AMBASSADÖRER
Tre ambassadörer från norr till söder är utsedda med 

syfte att hjälpa nya föreningar och sprida kunskap om 

rytmisk gymnastik. Under perioden har deras tid främst 

ägnats åt att hantera de sociala mediekanalerna. En rad 

olika tävlingar och utmaningar arrangerats på instagram-

sidan ”Rhythmic Gymnastics Sweden”. Kanalen har även 

presenterat olika föreningar, haft julkalender och tre 

landslagsgymnaster höll Master Classes under sommaren 

2020.

PROJEKT OCH UTBILDNINGAR
Under 2021 inleddes ett inkluderingsprojekt med syftet 

att följa Gymnastikförbundets förnyelseresor. På grund 

av pandemin blev projektet lagt på is men kommer att 

återupptas under 2022. 

Ett av de viktigaste projekten som genomförts under 

perioden har varit framtagandet av ett parallellt tävlings-

spår, ett förenklat bedömningsreglemente som bygger på 

principen att gymnasten enbart får plus i bedömningen. 

En första testtävling genomfördes digitalt under hösten 

2021 med över 100 deltagande gymnaster. Det finns 

ett ökat behov av den här typen av tävlingsformer inom 

disciplinen och projektet kommer fortgå under nästa 

verksamhetsperiod.

Under 2021 inleddes ett regionsprojekt för att skapa en 

översikt över den regionala verksamheten. Projektet kom-

mer avslutas 2022.

När det nya Code of Point blev offentliggjort i september 

2021, inleddes arbetet med utbildningar och workshops. 

Fyra digitala utbildningar med inriktning mot gymnaster 

och tränare samt en workshop för befintliga förbunds-

domare har genomförts.

Under perioden har det varit problem med att kunna 

tillgodose ett stort behov av utbildningar på grund av 

restriktioner och avsaknad av utbildare. Kommittén har 

under 2021 inte haft någon utbildningsansvarig. 

RYTMISK GYMNASTIK
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FOKUS PÅ TRÄNING FÖR LANDSLAGET 
I RYTMISK GYMNASTIK
Perioden startade upp med två förberedande läger inför 

NM. Direkt efter NM infördes restriktioner som också  

 påverkade landslagets möjlighet till gemensamma täv-

lingar och träningar. Det dröjde fram till augusti, då det 

nya landslaget, som leds av förbundskapten Katja Sam-

sonova, kunde ses på Lingvallen för en fysisk träff. Lägret 

under hösten 2021 fick med kort varsel ställas in, då nya 

restriktioner infördes. 

Under våren 2021 har landslaget haft kontinuerliga trä-

ningar med mental coaching vid flera tillfällen med hjälp 

från Riks idrottsförbundet, handredskapsteknik med inter-

nationell expert och fys med landslagets fysio. I augusti 

kunde landslaget åter träffas fysiskt på Lingvallen och 

gästades då av två tränare från Finland. Under hösten har 

omställningen inför nya Code of Points 2022 – 2024 på-

börjats. Under starten av november var en bulgarisk kore-

ograf på besök för att komponera program till samtliga 

landslagsgymnaster. Landslagstester inför 2022 kunde 

genomföras fysiskt under höstlovet i Göteborg i samband 

med samlingen där. Året avslutades med läger i Lands-

krona, dit även en utländsk gästtränare var inbjuden. 

NM var den sista tävlingen med internationell prägel 

landslaget deltog i före nedstängning. Några klubbar med 

landslagsgymnaster har under tiden deltagit i internatio-

nella onlineturneringar med framgång.

Under hösten representerade svenska mästarinnan Alva 

Svennbeck Sverige vid Grand Prix i Marbella. Förutom 

detta har landslagsledningen inte sett någon vinning i att 

utsätta gymnasterna, tränare och domare för hälsorisker 

genom att delta i internationella fysiska tävlingar under 

perioden. 

RHYTHMIC 
 GYMNASTICS 

SWEDEN  
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Hopprep

Hopprepets utveckling har trots två år med pandemi 
och tuffa restriktioner på många sätt kunnat fort-
sätta framåt. Det är en disciplin med få olika redskap 
och beröringar. Alla har sitt eget rep och det går att 
hålla avstånd. Tillgången till hallar och tider har dock 
varit avgörande för fortsatt verksamhet för många 
föreningar. Det har varit en utmaning att hålla kvar 
rörelseglädjen och hopparna, särskilt i de mindre 
föreningarna.

TÄVLING
Svenska Cupen i Lycksele 2020 fick inställas med en 

dags varsel just i de dagarna i mars då pandemin lamslog 

Sverige. Sex besvikna föreningar fick ställa in resor, två 

dagar senare genomfördes emellertid den första digitala 

hopprepstävlingen.

På olika sätt har kommittén lyckats genomföra de plane-

rade tävlingarna under perioden.

SM 2020 i Höllviken genomfördes i oktober utan publik 

men med streaming, SM 2021 med en kombination av 

fysisk och digital tävling. Svenska Cupen i Höganäs 2021 

i oktober bjöd äntligen på publik. Här testades det nya 

tävlingssystemet från International Jump Rope Union 

(IJRU) med stor framgång.

I Vikingahoppet i Helsingborg 2021 i november deltog två 

nya föreningar för första gången.

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR
Efter två års inställda VM-tävlingar utlystes ett virtuellt 

VM under 2021. Sverige har deltagit med hoppare från 

Höganäs, Kämpinge, Lycksele och Tranås. Under 2-3 

månader filmades alla tävlingsgrenar på hemmaplan för 

att sedan skickas in till IJRU för bedömning av domare från 

de olika länderna. Sverige ställde upp med tio domare som 

utbildades under våren. De svenska hopparna skickade in 

mycket fina serier och det bästa laget placerade sig på en 

sjätte plats i mångkampen. Bästa individuella prestation 

stod Louise Sigsjö, Kämpinge GF, för med en sjunde plats i 

mångkampen. 

Sverige har också varit med på ShowContest och täving i 

Mechelen i Belgien under december månad. 

UTVECKLING FRAMÅT
2021 bildades den nya hopprepskommittén efter att 

under några år haft samordnare och representanter från 

Gymnastikförbundet Norr, Mitt och Syd. Det har varit ett 

utvecklande år med digitala möten, och möjlighet till 

fysiska och digitala tävlingar.

Två stora projekt pågår, Hopprepsskoj i skolan och 

utbildning Hopprep A och Hopprep B. Det finns en stor 

förhoppning att dessa två viktiga satsningar ska inspirera 

fler föreningar till samarbete med skolan och genom 

utbildning av ledare utöka föreningsverksamhet med 

aktiviteten hopprep.

HOPPREP

LÄS MER OM 
 HOPPREPSSKOJ
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Aerobic  
Gymnastics

AEROBIC GYMNASTICS

Aerobic gymnastics verkar för att öka antalet gymnas-
ter inom disciplinen. Den tävlingsstege som infördes 
2017 har nu etablerat sig med många nya gymnaster 
på flera nivåer samt att utvecklingen på högsta nivån 
har också gett resultat med fler gymnaster. Ytterligare 
en förbundsdomarkurs har genomförts för att för-
stärka domarkåren. För att ge tränarna ny kunskap har 
arbetet med workshops fortsatt där en genomfördes 
digitalt med gott resultat. Det har varit föreningsmöten 
varje år för att gemensamt hitta former och aktiviteter 
för att utveckla verksamheten. 

Aerobic gymnastics har idag cirka 150 licensierade 

tävlings  gymnaster i Sverige, vilket är en ökning med cirka 

4 procent det senaste året. Sex aktiva föreningar inom 

Svensk Gymnastik har aerobic gymnastics i sin verksam-

het. 

FOKUS PÅ UTVECKLING
För att utveckla gymnaster och tränare behövs hjälp och 

influenser från andra länder. Därför har genomföran-

det av utvecklingsläger för gymnaster fortsatt. De läger 

som genomförts under perioden har bjudit in svenska 

tränare inom den egna disciplinen och inom kvinnlig 

artistisk gymnastik med anledning av pandemin. Lägren 

har varit uppskattade och fokus har legat på att utveckla 

svårigheterna och höja nivån på gymnasternas program. 

Utvecklingslägren för de lägre nivåerna har blivit inställda 

under perioden.

För att tränare ska vidareutvecklas har det genomförts 

workshops med fokus på svårigheter. Båda tillfällena 

har varit uppskattade och kommer att genomföras även 

under nästa period.

För att få fler domare till de nationella tävlingarna gick en 

förbundsdomarkurs under perioden. 

Under perioden har arbete startat med att utveckla en 

ny tävlingsstege. Det består av ett utvecklingsprogram 

för att möta det internationella förbundets, FIG, krav för 

Age group program samt Open klasser med få regler 

och fokus att kunna tävla utifrån gymnastens färdigheter 

och ambitioner. Utvecklingsstegen och tävlingsklasserna 

bygger på Gymnastikförbundets utvecklingsmodell.

TÄVLING
Under 2020–2021 har många tävlingar blivit inställda. 

Det har resulterat i att de första digitala tävlingarna har 

genomförts med gott resultat och ett högt deltagarantal. 

En av dessa digitala tävlingar blev svenska cupen. Utöver 

de digitala tävlingarna har det arrangerats ytterligare två 

svenska cupen, Rikscupen och ett USM, samt inofficiella 

JSM och SM. 

Ett fåtal föreningar har under perioden deltagit på inter-

nationella tävlingar. På EM i Pesaro Italien deltog Wilma 

Jönsson från Trelleborg gymnastics & dance.

Arbetet framåt fortsätter med att fokusera på att öka antal 

gymnaster, tränare och domare. Ett stort fokus är att fler 

föreningar ska erbjuda aerobic gymnastics. 

LÄR DIG MER 
OM  AEROBIC 
 GYMNASTICS
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ÅRSREDOVISNING  
2020-2021



EKONOMI

59

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

årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Gymnastikförbundet är ett specialidrottsförbund vars 

medlemmar utgörs av idrottsföreningar med gymnastik-

verksamhet.

• Förbundsmötet är högsta beslutande organ. För-

bundsmötet väljer förbundsstyrelsen, styrelsen är 

ytterst ansvariga för förbundets verksamhet. För 

att utföra det som förbundsmötet beslutar om har 

förbundsstyrelsen en organisation till sitt förfogande 

bestående av ett nationellt kansli samt kommittéer, 

ett medicinskt förbundsteam och råd. Gymna-

stikförbundet organiserar även åtta regionförbund 

fördelade över landet och dessa verkar i enskilda 

juridiska enheter. Gymnastikförbundet har tidigare 

haft två associerade förbund, Svenska Drillförbundet 

och Svenska Cheerleadingförbundet. Sedan 1 januari 

2020 är Svenska Cheerleadingförbundet ett fristående 

förbund. Svenska Drillförbundet är ett samverkansför-

bund till Gymnastikförbundet och drivs som en egen 

juridisk enhet. 

• Förbundsmötet hålls vartannat år och beslutar om det 

gemensamma idédokumentet Svensk Gymnastik Vill. 

Grunden för Gymnastikförbundets uppdrag regleras 

i ändamålsparagrafen i stadgarna. Utvecklingsarbetet 

sker genom en samverkan mellan föreningarna, det 

nationella kansliet, de regionala kontoren, förtro-

endeuppdragstagare, förtroendevalda och de olika 

kommittéerna. Inriktningen för den aktuella perioden 

är att arbeta uthålligt och säkerställa kvalitet för en 

växande verksamhet. 

• Sedan 1937 är Svenska Gymnastikförbundet huvud-

man för Lillsved (Svenska Gymnastikförbundets Gym-

nastikfolkhögskola u.p.a). Gymnastikförbundet har ett 

ägardirektiv för att tydliggöra samarbetet.

FRÄMJANDE AV FÖRENINGENS 
 ÄNDAMÅL

Ledning, ekonomi, styrning och stödsystem

• Gymnastikförbundet hanterar medlemskap och 

statistik och säkerställer de nationella mötesplatserna. 

Vidare finns en administration för ledning av natio-

nella kansliets anställda samt rådgivning till regionala 

kontoren. Den ekonomiska administrationen omfattar 

budget, prognos, bokslut, fakturering, ekonomiska 

uppföljningar samt löpande bokföring tillsammans 

med löpande internadministration, förvaltning och 

bidragsansökningar i enlighet med lagar/förordningar 

samt med hänsyn till ingångna medlemskap. Under 

året har förbundsmötet genomförts i digital form.

Stöd, utveckling, utbildning och tävling

• Arbetet har fortsatt med att säkerställa att gymnasti-

kens goda ledarskap och gymnastikens rörelse mönster 

framåt ska genomsyra alla utbildningar. Under året har 

två nya barnkurser lanserats och ett intensivt  arbete 

har lagts ned på kurser i träningslära och ledarskap, 

vilka lanseras 1 januari 2021, samt truppgymnastikens 

kommande kurser. 

• Under året har sju befintliga utbildningar digitaliserats 

så att de kan genomföras på distans med anledning av 

coronapandemin.

• Flertalet nationella tävlingar har ställts in på grund av 

restriktioner med anledning av coronapandemin. Tre 

SM-tävlingar kunde genomföras under 2020, i manlig- 

och kvinnlig artistisk gymnastik, samt i hopprep.

• Ett nytt webbaserat arbetsmaterial har lanserats för 

att stötta styrelser i de föreningar som bedriver en 

prestationsinriktad verksamhet.

• Arbetet med att förbättra förutsättningarna för an-

läggningstillgång i hela landet har fortsatt, bland annat 

inom projektet Framtidens Idrottshall. 

• Projektstödets olika sökområden och insatsområden 

är en viktig del för att stödja föreningarnas utveckling 

för barn- och ungdomsidrott. Under året har en ny 

kategori kopplat till coronapandemin lagts till. 

Kommunicera och påverka

• Arbetet med att visa upp hela bredden av Svensk 

Gymnastik har fortsatt, primärt genom artiklar och 

inslag på webben, www.gymnastik.se, samt i sociala 

medier. Stor del av kommunikationen har under året 

präglats av pandemin där förbundet har varit ett stöd 

för föreningar och regioner kring tolkning av restrik-

tioner, samt att sprida inspiration för alternativ träning. 

Landslag

• Verksamhetsområdet landslag omfattar ansvaret 

för landslag i fem tävlingsdiscipliner men också ett 

generellt ansvar för prestationsutveckling inom Svensk 

Gymnastik med koppling till samtliga åtta discipliner. 

• Landslagen har påverkats hårt av coronapandemin 

med mycket inställd verksamhet, såsom uteblivna 

eller framflyttade mästerskap, samt inställda eller an-

passade landslagssamlingar.

ÅRSREDOVISNING 

2020
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 
 RÄKENSKAPSÅRET
Hela Gymnastikförbundets verksamhet har präglats av 

coronapandemin och under perioden har en arbetsgrupp 

koordinerat verksamheten utifrån gällande riktlinjer. En 

scenarioplanering är framtagen för guidning under näst-

kommande år. 

På förbundsmötet i oktober antogs en ny strategi för 

Svensk Gymnastik. Strategin sträcker sig fram emot 2028

Gymnastikförbundet skulle tillsammans med European 

Gymnastics stå värd för EM i trampolin, DMT och tum-

bling i Scandinavium i Göteborg i maj. Med anledning av 

corona pandemin ställdes mästerskapet in. 

Gymnastikförbundet har under året arbetat för en ökad 

inkludering genom att fatta beslut om att binära eller 

icke binära transperson är välkomna att träna i vilken 

grupp de själva vill oavsett juridisk könstillhörighet, köns-

identitet eller -uttryck, samt att tävla i vilken tävlingsklass 

de önskar till och med JSM-nivå.

RESULTAT OCH STÄLLNING
Årets resultat visar på ett överskott på ca 6 647 tkr. 

Överskottet hänförs huvudsakligen till coronapandemin 

och öronmärks i allt väsentligt till verksamhet under 

kommande år. Efter ny avsättning till ändamålsbestäm-

da medel med 5 176 tkr och årets nyttjande av medel 

1 592 tkr kvarstår ett överskott på ca 3 333 tkr som förs till 

balanserat kapital. Syftet med att tillämpa ändamålsbe-

stämning i den ekonomiska styrningen är att möjliggöra 

en mer långsiktigt och hållbar verksamhetsplanering, där 

enskilda verksamheter inte skall behöva stå tillbaka eller 

nedprioriteras kostnadsintensiva år.

Riksidrottsmötet 2019 tog beslut om nya ramar och 

principer för RF:s ekonomiska stödsystem. Implemente-

ring av dessa ramar och principer sker stegvis med start 

år 2020. Specialförbunden kan erhålla organisations- 

verksamhets- och projektstöd. Förbundets stöd 2020 har 

totalt sett ökat jämfört med tidigare år, ökningen ligger 

på verksamhetsstöden. I totalsumman 27 522 tkr för 

bidrag 2020 ligger även 1 674 tkr i kompensationsstöd på 

grund av coronapandemin, dessa har vidareförmedlats till 

regionerna. 

Vid årets slut uppgår det egna kapitalet till cirka 22 371 tkr. 

Det egna kapitalet täcker kostnader för personalen i sex 

månader, semester- och pensionsskulder enligt RF:s 

rekommendation om riktlinje för det egna kapitalet.

FLERÅRSÖVERSIKT
2020 2019 2018 2017 2016

Antal föreningar (rapporterade året innan) 1075 1057 1036 1073 1069

Antal medlemmar (rapporterade året innan) 262 882 262 647 263 391 258 720 244 750

Organisationsstöd 9 294 10 323 10 327 10 000 9 602

Övriga bidrag, tkr 18 228 13 544 11 678 10 732 11 263

Totala intäkter, tkr 45 402 48 144 44 426 43 236 42 166

Självfinansieringsgrad* 41% 50% 51% 52% 51%

Årets resultat efter förändring av ändamålsbe-

stämda medel, tkr 3 333 519 -1 434 507 1 080

Eget kapital, tkr 22 371 15 724 13 694 16 927 15 234

Medeltal anställda 31 28 31 27 23

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

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

*Självfinansieringsgrad = andel intäkter som inte är bidrag (med avdrag för vidareförmedlade intäkter) i procent av 

totala intäkter.

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
Tkr Ändamålsbestämt Balanserat kapital Totalt eget kapital

Ingående balans 4 368 11 356 15 724

Utnyttjande ändamålsbestämda medel -1 592 1 592 0

Återföring till eget kapital -270 270 0

Reservering av ändamålsbestämda medel 5 176 -5 176 0

Årets resultat 0 6 647 6 647

Utgående balans 7 682 14 689 22 371

TA BORT  SID 61 + 62?

KOLLA PÅ DET NÄR MER UN-

DERLAG MONTERATS IN
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RESULTATRÄKNING

NOT 2020 2019

1

VERKSAMHETENS INTÄKTER

Medlemsavgifter 7 957 433 8 057 029

Bidrag 2 27 522 068 23 867 273

Nettoomsättning 1 799 411 3 388 200

Övriga verksamhets-
intäkter 3 8 122 833 12 832 483

Summa verksam-
hetens intäkter 45 401 745 48 144 985

VERKSAMHETENS KOSTNADER
Kostnader för varor och 
material och vissa köpta 
tjänster -656 703 -1 428 366

Övriga externa kostnader -16 360 146 -25 692 656

Personalkostnader 4 -21 891 207 -19 822 621

Summa verksam-
hetens kostnader -38 908 056 -46 943 643

Verksamhetsresultat 6 493 689 1 201 342

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER
Resultat från värde-
papper som är anlägg-
ningstillgångar 5 163 011 838 932

Övriga ränteintäkter och 
liknande poster 5 723 147

Summa finansiella 
intäkter 168 734 839 079

Räntekostnader och 
liknande resultatposter -15 650 -10 481

Summa resultat efter 
finansiella poster 6 646 773 2 029 940

Årets resultat 6 646 773 2 029 940

FÖRDELNING AV ÅRETS RESULTAT
Årets resultat enligt 
resultaträkningen 6 646 773 2 029 940

Utnyttjande av ända-
målsbestämda medel 1 592 440 1 119 155

Återföring av ändamåls-
bestämda medel 270 000 0

Reservering av ända-
målsbestämda medel -5 176 267 -2 630 384

Årets resultat efter 
fördelning 3 332 946 518 711

BALANSRÄKNING

NOT 2020.12.31 2019.12.31

1

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggnings-
tillgångar

Långfristiga värde-
pappersinnehav 6 14 224 011 15 424 322

Summa anläggnings-
tillgångar 14 224 011 15 424 322

Omsättningstillgångar

Varulager

Handelsvaror 742 357 1 171 615

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 68 399 851 985

Aktuella skattefordringar - 34 430

Övriga fordringar 39 025 233 796

Förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkter 231 923 477 277

339 347 1 597 488

Kassa och bank 14 598 814 5 594 982

Summa omsättnings-
tillgångar 15 680 518 8 364 085

SUMMA TILLGÅNGAR 29 904 529 23 788 407

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 7

Ändamålsbestämda 
medel 7 681 559 4 367 732

Balanserat kapital 8 042 414 9 326 300

Årets resultat 6 646 773 2 029 941

Summa eget kapital 22 370 746 15 723 973

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 852 227 1 572 484

Skuld erhållna ej nyttjade 
bidrag 200 100 315 994

Övriga skulder 900 772 944 379

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 8 5 580 684 5 231 577

Summa kortfristiga 
skulder 7 533 783 8 064 434

SUMMA EGET KAPITAL 
OCH SKULDER 29 904 529 23 788 407

TA BORT  SID 61 + 62?

KOLLA PÅ DET NÄR MER UN-

DERLAG MONTERATS IN
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Noter till Resultat- och Balansräkning

NOT 1  REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGS-
PRINCIPER 

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

Verksamhetens intäkter

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

Uppdragsersättningar och tjänster intäktsredovisas efter 
utförande.

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

Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i 
Svenska Gymnastikförbundet.

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

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

Finansiella instrument

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

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

Anläggningstillgångar 

Kostnad för korttidsinventarier tas direkt, datorer räknas 
hit. 

Fordringar

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

Eget kapital

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

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

Utländska valutor

Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till 
balansdagens kurs.

Varulager 

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

NOT 2  BIDRAG

2020 2019

Organisationsstöd 2020 / SF-
stöd 2019 9 294 000 10 323 000

Verksamhetsstöd Barn och 
Ungdom / Idrottslyft 2019 10 930 000 7 417 000

Verksamhetstöd Para 2020 910 000 -

Verksamhetsstöd Vuxna 2020 590 000 -

Verksamhetsstöd Elit 2020 /
Landslagsstöd 2019 1 580 000 2 435 000

Kompensationsstöd från RF 
vidareförmedlat till regionerna 1 674 000 -

RF Riktat stöd 387 500 450 000

RF Projektstöd / Stimulansbi-
drag 2019 820 000 1 325 000

RF Svenska Spel 920 000 1 381 761

SOK stöd 233 694 354 000

Arbetsmarknadsstöd 182 874 181 512

Summa 27 522 068 23 867 273

NOT 3  ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER

Försäkringar 4 022 451 4 180 364

Samarbetspartners 2 840 291 2 336 932

Gymnaestradan 2019 - 2 112 420

Övriga verksamhetsintäkter 1 260 091 4 202 767

Summa 8 122 833 12 832 483

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

Kvinnor 22 21

Män 9 7

Totalt 31 28

Löner och andra ersättningar

Styrelse och generalsekreterare 2 192 639 1 219 272

Anställda, exklusive general-
sekreterare 11 182 943 10 598 076

Uppdragstagare 1 627 339 1 844 429

Totala löner och ersättningar 15 002 921 13 661 777

Sociala avgifter enligt lag 
och avtal 5 906 455 5 355 372

varav pensionskostnader 1 404 152 1 046 109

Enligt beslut på förbundsmöte 2020 arvoderas förbundssty-
relsen: Ordförande 50% av ett prisbasbelopp/år samt övriga 
ledamöter 25% av ett prisbasbelopp/år.

NOT 5  RESULTAT FRÅN VÄRDEPAPPER SOM 
ÄR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Utdelningar 222 860 250 469

Realisationsresultat 2 243 587 918

Summa 225 103 838 387

NOT 6  LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERS-
INNEHAV

2020 2019

Ingående anskaffningsvärde 15 423 594 14 996 387

Förvärv 20 368 027 14 072 215

Försäljningar -21 567 610 -13 645 008

Utgående ackumulerat 
anskaffningsvärde 14 224 011 15 423 594

Marknadsvärde 15 384 335 15 849 145

NOT 7  FÖRÄNDRING AV ÄNDAMÅLSBESTÄMDA MEDEL
Ingående 

balans Tillförda medel
Utnyttjade 

medel
Återföring till 
eget kapital

Utgående 
balans

Internationella evenemang 412 905 412 905

Trupp EM 300 000 3 000 000 3 300 000

Landslag 230 084 250 000 480 084

Medicinskt stöd 220 000 -90 000 130 000

Riktat stöd 295 000 -163 819 131 181

Stimulansbidrag 1 839 744 -1 079 746 759 998

Utbildningssystemet 500 000 -170 000 330 000

Trampolin EM 270 000 -270 000 0

Utredning Lillsved 300 000 -88 875 211 125

Verksamhetsstöd Barn och Ungdom 400 000 400 000

Verksamhetsstöd Para 690 000 690 000

Verksamhetsstöd Elit landslag X 236 267 236 267

Projektstöd Verksamhetsinriktning 530 000 530 000

Projektstöd Internationellt utvecklingsarbete 70 000 70 000

Summa 4 367 733 5 176 267 -1 592 440 -270 000 7 681 560

NOT 8  UPPLUPNA KOSTNADER OCH 
 FÖRUTBETALDA INTÄKTER

2020 2019

Upplupna semesterlöner 1 854 728 1 431 673

Upplupna sociala avgifter för 
semesterlöner 582 755 449 832

Övriga förutbetalda intäkter 2 286 363 2 432 678

Övriga upplupna kostnader 856 838 917 394

Summa 5 580 684 5 231 577

Stockholm den 12 april 2021

Anna Iwarsson
Ordförande

Suzanne Lundvall
Vice ordförande

David Ahlin Anders Caspár Henrik Lehman

Lisa Lundin Eva Sundmalm Thor Stöckel Simone Westerberg Skoog

Per Malmborg
Generalsekreterare

Min revisionsberättelse har lämnats den 22 juni 2021

Ulrika Granholm Dahl 
Auktoriserad revisor
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RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN 

UTTALANDEN
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Svenska 

Gymnastikförbundet för år 2020. 

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 2020 och av 

dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningsla-

gen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovis-

ningens övriga delar.

GRUND FÖR UTTALANDEN
Jag har utfört revisionen enligt International Standards  

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

svar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet 

Revisorns ansvar.

Jag är oberoende i förhållande till förbundet enligt god 

revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkes-

etiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräck-

liga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

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

svaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger 

en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen 

och generalsekreteraren ansvarar även för den interna 

kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta 

en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga 

felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 

på misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen 

och generalsekreteraren för bedömningen av förbun-

dets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, 

när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 

förmågan att fortsätta verksamheten och att använda 

antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift 

tillämpas dock inte om styrelsen och generalsekreteraren 

avser att likvidera förbundet, upphöra med verksamheten 

eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något 

av detta.

REVISORNS ANSVAR
Jag har att utföra revisionen enligt International Stan-

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

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 

 huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller 

några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 

oegentligheter eller på misstag, och att lämna en revi-

sionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig 

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

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

sionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 

felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå 

på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 

väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan 

förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare 

fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professio-

nellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ-

ning under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga 

felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror 

på oegentligheter eller på misstag, utformar och 

utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa 

risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 

och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina 

uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig 

felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för 

en väsentlig felaktighet som beror på misstag, efter-

som oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 

förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig infor-

mation eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar jag mig en förståelse av den del av förbundets 

interna kontroll som har betydelse för min revision för 

att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med 

hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala 

mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper 

som används och rimligheten i styrelsens och gene-

ralsekreterarens uppskattningar i redovisningen och 

tillhörande upplysningar.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 

och generalsekreteraren använder antagandet om 

fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. 

Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 

REVISIONSBERÄTTELSE
Till förbundsmötet i Svenska Gymnastikförbundet, org.nr 802001-3010

revisionsbevisen, om huruvida det finns någon vä-

sentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser 

eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel 

om förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. 

Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig 

osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa 

uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovis-

ningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om 

sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera utta-

landet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras 

på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet 

för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 

eller förhållanden göra att ett förbund inte längre kan 

fortsätta verksamheten.

• utvärderar jag den övergripande presentationen, 

strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland 

upplysningarna, och om årsredovisningen återger de 

underliggande transaktionerna och händelserna på 

ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revision-

ens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 

för den. Jag måste också informera om betydelsefulla 

iakttagelser under revisionen, däribland eventuella bety-

dande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT 
LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR 

UTTALANDE
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även 

utfört en revision av styrelsens förvaltning för Svenska 

Gymnastikförbundet för år 2020.

Jag tillstyrker att förbundsmötet beviljar styrelsens leda-

möter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

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

Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 

Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till 

förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 

fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräck-

liga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

STYRELSENS ANSVAR
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

REVISORNS ANSVAR
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 

därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 

revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet 

 kunna bedöma om någon styrelseledamot i något 

väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig 

skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersätt-

ningsskyldighet mot förbundet. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 

garanti för att en revision som utförs enligt god revisions-

sed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller 

försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet 

mot förbundet.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i 

Sverige använder jag professionellt omdöme och har en 

professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 

Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på 

revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande gransk-

ningsåtgärder som utförs baseras på min professionella 

bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. 

Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana 

åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 

verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha 

särskild betydelse för förbundets situation. Jag går ige-

nom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 

åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt 

uttalande om ansvarsfrihet.

Stockholm den 22 juni 2021

Ulrika Granholm Dahl

Auktoriserad revisor

REVISIONSBERÄTTELSEN AVSER ÅRSREDOVISNING FÖR 2020 PÅ SIDORNA 58-65
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Styrelsen och generalsekreterare för Svenska Gymnastikförbundet, med säte i Stockholm lämnar härmed följande års-

redovisning för räkenskapsåret 2021.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Gymnastikförbundet är ett specialidrottsförbund vars 

medlemmar utgörs av idrottsföreningar med gymnastik-

verksamhet.  

• Förbundsmötet är högsta beslutande organ. För-

bundsmötet väljer förbundsstyrelsen, styrelsen 

är ytterst ansvarig för förbundets verksamhet. För 

att utföra det som förbundsmötet beslutar om har 

förbundsstyrelsen en organisation till sitt förfogande 

bestående av ett nationellt kansli samt grupperingar av 

uppdragstagare för olika ändamål. 

• Gymnastikförbundet organiserar även åtta regionför-

bund fördelade över landet och dessa verkar i enskilda 

juridiska enheter. Svenska Drillförbundet är sedan 2021 

en del av Gymnastikförbundet och agerar som en 

egen fristående kommitté.

• Förbundsmötet hålls vartannat år och beslutar om det 

gemensamma idédokumentet Svensk Gymnastik Vill. 

Grunden för Gymnastikförbundets uppdrag regleras 

i ändamålsparagrafen i stadgarna. Utvecklingsarbetet 

sker genom en samverkan mellan föreningarna, det 

nationella kansliet, de regionala kontoren, uppdrags-

tagare och förtroendevalda. Verksamhetsinriktningen 

för den aktuella perioden utgår från den strategiska 

plan som beslutades på förbundsmötet 2020.

• Sedan 1937 är Svenska Gymnastikförbundet huvud-

man för Lillsved (Svenska Gymnastikförbundets Gym-

nastikfolkhögskola u.p.a). Gymnastikförbundet har ett 

ägardirektiv för att tydliggöra samarbetet.

FRÄMJANDE AV FÖRENINGENS 
 ÄNDAMÅL 
Ledning, ekonomi, styrning och stödsystem

• Gymnastikförbundet hanterar medlemskap och 

statistik och säkerställer de nationella mötesplatserna. 

Vidare finns en administration för ledning av nationella 

kansliets anställda samt rådgivning till de regionala 

kontoren. Den ekonomiska administrationen tillsam-

mans med löpande internadministration, förvaltning 

och bidragsansökningar sker i enlighet med lagar/för-

ordningar samt med hänsyn till ingångna medlemskap 

och avtal.

Utveckling, utbildning, träning och tävling

• Arbetet har fortsatt med att säkerställa att gymnas-

tikens goda ledarskap och gymnastikens rörelse-

mönster ska genomsyra alla Gymnastikförbundets 

utbildningar. Under 2021 har ett 20-tal nya utbild-

ningar lanserats.

• Flera nationella tävlingar och utbildningar genomför-

des digitalt på grund av restriktioner med anledning av 

Coronapandemin. 

• Projektstödet IFs olika sökområden är en viktig del 

för att stödja föreningarnas utveckling för barn- och 

ungdomsidrott. 

• Pandemin har slagit hårt mot verksamheten i fören-

ingarna, särskilt fokus har därför varit att upprätthålla 

aktivitet i nya former såsom utomhus och via sociala 

medier..

Kommunicera och påverka

• Arbetet med att visa upp hela bredden av Svensk 

Gymnastik har fortsatt, primärt genom artiklar och 

inslag på webben, www.gymnastik.se, samt i sociala 

medier. Stor del av kommunikationen har under året 

präglats av pandemin där förbundet har varit ett stöd 

för föreningar och regioner kring tolkning och tydlig-

görande av restriktioner, samt att sprida inspiration för 

alternativ träning.

Landslag

• Verksamhetsområdet landslag omfattar ansvaret 

för landslag i fem tävlingsdiscipliner men också ett 

generellt ansvar för prestationsutveckling inom Svensk 

Gymnastik med koppling till samtliga åtta discipliner. 

• Landslagen har även i år påverkats hårt av Corona-

pandemin med mycket inställd verksamhet, såsom 

uteblivna eller framflyttade mästerskap, samt inställda 

eller anpassade landslagssamlingar.

ÅRSREDOVISNING 

2021
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 
 RÄKENSKAPSÅRET
Coronapandemin har även detta år präglat Gymnastik-

förbundets verksamhet. I slutet av september släpptes 

i stort sett alla restriktioner kopplat till idrotten och 

Svensk Gymnastik påbörjade resan mot ett normalläge. 

1 decem ber infördes dock restriktioner återigen. 

Under våren 2021 släppte Riksidrottsförbundet (RF) en 

rapport som visar en alarmerande minskning av idrotts-

aktiviteter för helåret 2021. Gymnastikförbundet skrev 

tillsammans med fem andra förbund ett öppet brev till 

regeringen om ökat stöd till idrotten, ett initiativ som fick 

stor spridning i media.

Ett år försenat genomfördes OS i Tokyo under sommaren 

2021. Sverige hade två gymnaster med, Jonna Adlerteg 

och David Rumbutis. Det är första gången på 37 år som 

två svenska gymnaster deltar på ett OS. 

Trots pandemin kunde bland annat EM i truppgymnastik 

och VM i DMT genomföras med svenska guldmedaljer.

Gymnastikförbundet har under året arbetat fram en ny 

organisation för det nationella kansliet, vilken implemen-

teras löpande med start 1 oktober 2021 fram till 1 februari 

2022.

När siffrorna för 2021 (baserade på antal medlemmar 

rapporterade år 2020) summeras visar statistiken på ett 

stort tapp i antalet medlemmar. Totalt har Gymnastikför-

bundet 1037 föreningar, 239 256 medlemmar, en minsk-

ning med nio procent jämfört med föregående år.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER 
 RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG
Pandemin kommer påverka verksamheterna inom Svensk 

Gymnastik under lång tid, vilket kommer behöva hanteras 

långsiktigt. Riksidrottsstyrelsen (RS) har tagit beslut om 

återstartsstöd omgång två för effekter av coronaviruset. 

Stödet är avsett för 2021 och 2022.

Strukturen ska färdigställas så att drill är en fullt ut inte-

grerad del av Gymnastikförbundet år 2022.

Utfallet av skiljedomen mellan RF och Svenska Fotbolls-

förbundet kan påverka det ekonomiska stödet år 2022. 

RESULTAT OCH STÄLLNING
Gymnastikförbundet har erhållit organisations-, verksam-

hets- och projektstöd från RF om 23 910 tkr (21 634 tkr). 

I summan för bidrag Coronapandemin, 4 279 tkr 

(1 684 tkr) ligger 1113 tkr i återstartsstöd samt 3 166 tkr i 

kompensationsstöd varav 2 466 tkr (1 674 tkr) har vidare-

förmedlats till regionerna. Föreningar har ansökt om 

kompensationsstöd, vilket har hanterats och utbetalats 

direkt via RF.

Årets resultat visar på ett överskott på ca 413 tkr 

(6647 tkr). Efter ny avsättning till ändamålsbestämda 

medel 1 575 tkr och årets nyttjande av medel 3 834 tkr 

kvarstår ett överskott på 2 681 tkr som förs till balanserat 

kapital. Vid årets slut uppgår det egna kapitalet till cirka 

22 784 tkr. 

FLERÅRSÖVERSIKT
2021 2020 2019 2018 2017

Antal föreningar (rapporterade året innan) 1037 1075 1057 1036 1073

Antal medlemmar (rapporterade året innan) 239 256 262 882 262 647 263 391 258 720

Bidrag exkl pandemin, tkr 25 694 25 848 23 867 22 005 20 732

Bidrag pandemin, tkr 4 279 1 674 - - -

Totala intäkter, tkr 48 458 45 402 48 144 44 426 43 236

Självfinansieringsgrad* 40% 41% 50% 51% 52%

Årets resultat, tkr 413 6 647 2 030 -3 233 1 693

Årets resultat efter förändring av ändamålsbe-

stämda medel, tkr 2 681 3 333 519 -1434 507

Eget kapital, tkr 22 783 22 371 15 724 13 694 16 927

Medeltal anställda 34 31 28 31 27

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

*Självfinansieringsgrad =andel intäkter som inte är bidrag i procent av totala intäkter (med avdrag för vidareförmedlade intäkter).

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
Ändamålsbestämda 

medel Balanserat kapital Totalt eget kapital

Ingående balans 7 682 14 689 22 371

Utnyttjande ändamålsbestämda medel -3 843 3 843 0

Reservering av ändamålsbestämda medel 1 575 -1 575 0

Årets resultat 0 413 413

Utgående balans 5 413 17 370 22 784



EKONOMIEKONOMI

72 73

RESULTATRÄKNING

NOT 2021 2020

1

VERKSAMHETENS INTÄKTER

Medlemsavgifter 7 970 152 7 957 433

Bidrag 2 29 973 069 27 522 068

Nettoomsättning 2 974 146 1 799 411

Övriga verksamhets-
intäkter 3 7 540 606 8 122 833

Summa verksam-
hetens intäkter 48 457 973 45 401 745

VERKSAMHETENS KOSTNADER
Kostnader för varor och 
material och vissa köpta 
tjänster -584 068 -656 703

Övriga externa kostnader -22 346 765 -16 360 146

Personalkostnader 4 -26 324 188 -21 891 207

Summa verksam-
hetens kostnader -49 255 021 -38 908 056

Verksamhetsresultat -797 048 6 493 689

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER
Resultat från värdepap-
per som är anläggnings-
tillgångar 5 1 206 894 163 011

Övriga ränteintäkter och 
liknande poster 3 967 5 723

Summa finansiella 
intäkter 1 210 861 168 734

Räntekostnader och 
liknande resultatposter -972 -15 650

Summa resultat efter 
finansiella poster 412 841 6 646 773

Årets resultat 412 841 6 646 773

FÖRDELNING AV ÅRETS RESULTAT
Årets resultat enligt 
resultaträkningen 412 841 6 646 773

Utnyttjande av ända-
målsbestämda medel 3 843 284 1 592 440

Återföring av ändamåls-
bestämda medel 0 270 000

Reservering av ända-
målsbestämda medel -1 575 000 -5 176 267

Årets resultat efter 
fördelning 2 681 125 3 332 946

BALANSRÄKNING

NOT 2021.12.31 2020.12.31

1

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Långfristiga värde-
pappersinnehav 6 19 462 832 14 224 011

Summa anläggnings-
tillgångar 19 462 832 14 224 011

Omsättningstillgångar

Varulager

Handelsvaror 188 476 742 357

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 840 909 68 399

Övriga fordringar 38 087 39 025

Förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkter 1 450 242 231 923

2 329 238 339 347

Kassa och bank 16 591 352 14 598 814

Summa omsättnings-
tillgångar 19 109 066 15 680 518

SUMMA TILLGÅNGAR 38 571 898 29 904 529

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 7

Ändamålsbestämda 
medel 5 413 276 7 681 559

Balanserat kapital 16 957 470 8 042 414

Årets resultat 412 841 6 646 773

Summa eget kapital 22 783 587 22 370 746

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 616 558 852 227

Skuld erhållna ej nyttjade 
bidrag 8 7 500 900 200 100

Övriga skulder 1 276 956 900 772

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 9 5 393 897 5 580 684

Summa kortfristiga 
skulder 15 788 311 7 533 783

SUMMA EGET KAPITAL 
OCH SKULDER 38 571 898 29 904 529
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Noter till Resultat- och Balansräkning

NOT 1  REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGS-
PRINCIPER 

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

Verksamhetens intäkter

Statsanslag intäktsredovisas i den period beslutsbrevet 
avser, hit hör organisationsstöd, verksamhetsstöd och 
projketstöd. Övriga bidrag intäktsredovisas i samma peri-
od som villkoren uppfylls.

Uppdragsersättningar och tjänster intäktsredovisas efter 
utförande.Sponsorintäkter (samarbetsavtal) periodiseras 
enligt avtal.

Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i 
Svenska Gymnastikförbundet.

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

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

Finansiella instrument

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

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

Anläggningstillgångar 

Kostnad för korttidsinventarier tas direkt, datorer räknas 
hit.

Fordringar

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

Eget kapital

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

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

Utländska valutor

Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till 
balansdagens kurs.

Varulager  

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

NOT 2  BIDRAG

2021 2020

Organisationsstöd 8 720 000 9 294 000

Verksamhetsstöd Barn och 
Ungdom 11 150 000 10 930 000

Verksamhetstöd Para 910 000 910 000

Verksamhetsstöd Vuxna 590 000 590 000

Verksamhetsstöd Elit Landslag 1 770 000 1 580 000

RF Projektstöd 770 000 820 000

Kompensation- och åter-
startsstöd 1 812 500 -

2021 2020

Kompensationsstöd från RF 
vidareförmedlat till regionerna 2 466 000 1 674 000

Riktat stöd 300 000 387 500

RF Svenska Spel 778 494 920 000

SOK stöd 508 206 233 694

Arbetsmarknadsstöd 197 869 182 874

Summa 29 975 090 27 524 088

NOT 3  ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER

Försäkringar 3 638 796 4 022 451

Samarbetspartners 1 701 667 2 840 291

Övriga verksamhetsintäkter 2 200 143 1 260 091

Summa 7 540 606 8 122 833

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

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

Kvinnor 25 22

Män 9 9

Totalt 34 31

Löner och andra ersättningar

Styrelse och generalsekreterare* 1 278 709 1 281 830

Anställda, exklusive general-
sekreterare* 14 866 651 12 689 775

Uppdragstagare 1 969 168 1 627 339

Totala löner och ersättningar 18 114 528 15 598 944

Sociala avgifter enligt lag 
och avtal 7 733 610 5 906 455

varav pensionskostnader 1 808 089 1 404 152

Enligt beslut på förbundsmöte 2020 arvoderas förbundssty-
relsen: Ordförande 50% av ett prisbasbelopp/år samt övriga 
ledamöter 25% av ett prisbasbelopp/år.

*Siffrorna för 2020 har justerats pga omklassifceringar av 
fördelningen.

NOT 5  RESULTAT FRÅN VÄRDEPAPPER SOM 
ÄR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

2021 2020

Utdelningar 580 755 222 860

Realisationsresultat 626 139 2 243

Summa 1 206 894 225 103

NOT 6  LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERS-
INNEHAV

Ingående anskaffningsvärde 14 224 011 15 423 594

Förvärv 12 713 597 20 368 027

Försäljningar -7 474 776 -21 567 610

Utgående ackumulerat 
anskaffningsvärde 19 462 832 14 224 011

Marknadsvärde 22 918 608 15 384 335

NOT 7  FÖRÄNDRING AV ÄNDAMÅLSBESTÄMDA MEDEL

Ingående balans Tillförda medel Utnyttjade medel Utgående balans l

Internationella evenemang 412 905 0 0 412 905

Trupp EM 3 300 000 0 -1 725 000 1 575 000

Landslag 480 084 0 -310 084 170 000

Medicinskt stöd 130 000 0 0 130 000

Riktat stöd anläggning 131 181 0 -70 200 60 981

Stimulansbidrag prestations-
inriktning 759 998 0 -275 000 484 998

Utbildningssystemet 330 000 0 0 330 000

Utredning Lillsved 211 125 0 -75 000 136 125

Verksamhetsstöd Barn och 
 Ungdom 400 000 0 -400 000 0

Verksamhetsstöd Paragymnastik 690 000 600 000 -690 000 600 000

Verksamhetsstöd Elit landslag X 236 267 225 000 -8 000 453 267

Projektstöd Verksamhetsinriktning 530 000 690 000 -240 000 980 000

Projektstöd Internationellt 
 utvecklingsarbete 70 000 60 000 -50 000 80 000

Summa 7 681 560 1 575 000 -3 843 284 5 413 276

NOT 8  ERHÅLLNA EJ NYTTJADE BIDRAG

2021 2020

SOK 43 400 21 606

Återstartstöd 4 887 500 -

Åerstartsstöd Para 1 420 000 -

Återstartstöd Elit 600 000 -

Riktade bidrag 550 000 178 794

Summa 7 500 900 200 400

NOT 9  UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖR-
UTBETALDA INTÄKTER

2021 2020

Upplupna semesterlöner 1 958 948 1 854 728

Upplupna sociala avgifter för 
semesterlöner 615 502 582 755

Övriga förutbetalda intäkter 2 249 802 2 286 363

Övriga upplupna kostnader 569 645 856 838

Summa 5 393 897 5 580 684

Stockholm den 17 februari 2022

Anna Iwarsson
Ordförande

Suzanne Lundvall
Vice ordförande

David Ahlin Anders Caspár Henrik Lehman

Lisa Lundin Eva Sundmalm Thor Stöckel Simone Westerberg Skoog

Per Malmborg
Generalsekreterare

Min revisionsberättelse har lämnats den 17 februari 2022

Therese Hedberg
Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till förbundsmötet i Svenska Gymnastikförbundet, org.nr 802001-3010

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN 

UTTALANDEN
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Svenska 

Gymnastikförbundet för år 2021. 

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 2021 och av 

dess finansiella resultat för året enligt årsredovisnings-

lagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredo-

visningens övriga delar.

GRUND FÖR UTTALANDEN
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on 

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

enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revi-

sorns ansvar.

Jag är oberoende i förhållande till förbundet enligt god 

revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkes-

etiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräck-

liga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

ANNAN INFORMATION ÄN 
 ÅRSREDOVISNINGEN
Den andra informationen ingår i ett dokument i vilket års-

redovisningen ingår (Verksamhetsberättelse 2020/2021): 

Detta dokument innehåller även annan information 

än årsredovisningen och återfinns på sidorna 1-55 och 

78-93. Det är styrelsen och generalsekreteraren som har 

ansvaret för denna andra information.

Mitt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte 

denna information och jag gör inget uttalande med be-

styrkande avseende denna andra information.

I samband med min revision av årsredovisningen är det 

mitt ansvar att läsa den information som identifieras ovan 

och överväga om informationen i väsentlig utsträckning 

är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genom-

gång beaktar jag även den kunskap jag i övrigt inhämtat 

under revisionen samt bedömer om informationen i 

övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

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

ende denna information, drar slutsatsen att den andra 

informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är jag 

skyldig att rapportera detta. Jag har inget att rapportera i 

det avseendet.

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

svaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger 

en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen 

och generalsekreteraren ansvarar även för den interna 

kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta 

en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga 

felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 

på misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen 

och generalsekreteraren för bedömningen av förbun-

dets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, 

när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 

förmågan att fortsätta verksamheten och att använda 

antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift 

tillämpas dock inte om styrelsen och generalsekreteraren 

avser att likvidera förbundet, upphöra med verksamheten 

eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något 

av detta. 

REVISORNS ANSVAR
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards 

on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mina mål 

är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om  huruvida års-

redovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 

felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 

på misstag, och att lämna en revisionsberättelse som 

innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög 

grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision 

som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid 

kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en så-

dan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegent-

ligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de 

enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka 

de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 

årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professio-

nellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ-

ning under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga 

felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror 

på oegentligheter eller på misstag, utformar och 

utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa 

risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 

och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina 

uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig 

felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för 

en väsentlig felaktighet som beror på misstag, efter-

som oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 

förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig infor-

mation eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar jag mig en förståelse av den del av förbundets 

interna kontroll som har betydelse för min revision för 

att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med 

hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala 

mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper 

som används och rimligheten i styrelsens och gene-

ralsekreterarens uppskattningar i redovisningen och 

tillhörande upplysningar.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 

och generalsekreteraren använder antagandet om 

fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. 

Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 

revisionsbevisen, om huruvida det finns någon vä-

sentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser 

eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel 

om förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. 

Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig 

osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa 

uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovis-

ningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om 

sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera utta-

landet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras 

på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet 

för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 

eller förhållanden göra att ett förbund inte längre kan 

fortsätta verksamheten.

• utvärderar jag den övergripande presentationen, 

strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland 

upplysningarna, och om årsredovisningen återger de 

underliggande transaktionerna och händelserna på 

ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revision-

ens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 

för den. Jag måste också informera om betydelsefulla 

iakttagelser under revisionen, däribland eventuella bety-

dande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT 
LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR 

UTTALANDE
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även 

utfört en revision av styrelsens förvaltning för Svenska 

Gymnastikförbundet för år 2021.

Jag tillstyrker att förbundsmötet beviljar styrelsens leda-

möter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

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

Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 

Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till 

förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 

fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräck-

liga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

STYRELSENS ANSVAR
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

REVISORNS ANSVAR
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 

därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 

revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet 

 kunna bedöma om någon styrelseledamot i något 

väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig 

skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersätt-

ningsskyldighet mot förbundet. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 

garanti för att en revision som utförs enligt god revisions-

sed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller 

försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet 

mot förbundet.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i 

Sverige använder jag professionellt omdöme och har en 

professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 

Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på 

revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande gransk-

ningsåtgärder som utförs baseras på min professionella 

bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. 

Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana 

åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 

verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha 

särskild betydelse för förbundets situation. Jag går ige-

nom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 

åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt 

uttalande om ansvarsfrihet.

Stockholm den 29 mars 2022.

Therese Hedberg 

Auktoriserad revisor
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ORGANISATION

Svenska Gymnastikförbundet är ett av 71 specia-
lidrottsförbund som ingår i Sveriges Riksidrottsförbund 
(RF). Till förbundet är åtta regionförbund anslutna. 
Antalet föreningar är cirka 1 000 stycken med cirka 
240 000 medlemmar. 

Svenska Drillförbundet är sedan 2021 en del av 
Gymnastikförbundet och agerar som en egen fristå-
ende kommitté. De har fått 25 000 kr år 2020 och 
30 000 kr år 2021. 

FÖRBUNDSSTYRELSE
Anna Iwarsson, Bromma, ordförande 

Suzanne Lundvall, Stockholm, vice ordförande 

Edit Eriksson, Helsingborg (t o m 26 september 2020)

Henrik Lehmann, Falsterbo

Anders Caspár, Eskilstuna 

Lars Mörk, Hudiksvall (t o m 26 september 2020)

Ingela Nilsson, Frösön (t o m 26 september 2020)

Eva Sundmalm, Stockholm 

David Ahlin, Stockholm 

Lisa Lundin, Umeå (fr o m 26 september 2020)

Thor Stöckel, Luleå (fr o m 26 september 2020)

Simone Westerberg, Bromma (fr o m 26 september 2020)

ADJUNGERADE: 

Per Malmborg, Malmö, generalsekreterare 

Christina Hjelmar, Lillsved 

Camilla Wahlberg, Nyköping, sekreterare  

(t o m 25 oktober 2020)

Helen Åkerman, Vällingby, sekreterare  

(fr o m 25 oktober 2020)

Styrelsen har haft sexton sammanträden under 2020 och 

tio sammanträden under 2021.

HEDERSLEDAMÖTER
Bertil Sjöstrand, Solna 

Inger Båvner, Stockholm 

Malin Eggertz Forsmark, Höllviken 

REVISOR
Utsedd av Svenska Gymnastikförbundets Förbundsmöte 

2020

Ulrika Granholm Dahl, auktoriserad revisor, PwC 

Therese Hedberg, auktoriserad revisor, PwC, revisors-

suppleant

VALBEREDNING
Patrik Tengwall, Enskededalen, ordförande 

Jim Salvin, Östersund

Pernilla Eriksson, Umeå 

Bodil Berntsson, Hjälteby 

Andreas Getzman, Örebro (fr o m 26 september 2020, 

suppleant t o m 26 september 2020)

Linda Strandquist, Helsingborg, suppleant  

(fr o m 26 september 2020)

VALBEREDNINGSSAMORDNARE
Kicki Dafgård, Stockholm (t o m 26 september 2020)

Per Sjöstrand, Stockholm (t o m 26 september 2020)

Margareta Larsson Fagergren, Karlstad  

(fr o m 26 september 2020)

Mats Nydesjö, Växjö (fr o m 26 september 2020)

PRESIDIE 
Anna Iwarsson, Bromma, ordförande 

Suzanne Lundvall, Stockholm, vice ordförande 

Per Malmborg, Malmö, generalsekreterare

FÖRBUNDSMÖTE 2020 
Förbundsmötet genomfördes som ett digitalt möte den 

26 september 2020 med Malin Eggertz Forsmark, Höllvi-

ken som mötesordförande.

Närvarande ombud och övriga deltagare: 64 röstberätti-

gade ombud som representerade 50 föreningar, samtliga 

8 regioner med 215 röster, samt 92 övriga ej röstberätti-

gade deltagare.

KOMMITTÉER 

KVINNLIG ARTISTISK GYMNASTIK 
Harpa Óskarsdóttir, Västerås, ordförande  

(fr o m 25 januari 2021) 

Sara Rumbutis, Munsö

My Lindskog Andersson, Östersund 

Thomas Åkerdahl, Sörberge 

MANLIG ARTISTISK GYMNASTIK 
Stefan Agnvall, Hässelby, ordförande  

(t o m 20 januari 2020)

Michael Hedlund, Halmstad, vice ordförande (t o m 20 

januari 2020), ordförande (fr o m 20 januari 2020)

Jens Hummel, Alingsås 

Roland Himberg, Saltarö 

Anna Rosenholmer, Bromma 

Peter Gustafsson, Hässelby 

Lars Stenberg, Luleå, vice ordförande  

(fr o m 5 november 2020)

Hektor Klingberg, Bromma (fr o m 27 januari 2020)   
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RYTMISK GYMNASTIK 
Ida Rodriquez, Lund (sammankallande) 

Emilia Jansson, Kristianstad (t o m 21 januari 2021)

Malin Hed, Uppsala  

Jenny Engdahl, Landskrona 

Irene Wennman, Örnsköldsvik 

Maria Lönn, Södertälje (fr o m 2 januari 2021)

TRAMPOLIN 
Helen Holgersson, Lidköping, ordförande 

Marcus Oledal, Västra Frölunda 

Anna Redman, Lidköping 

Helen Mårtensson, Mölndal (t o m 1 januari 2021)

Anders Bohlinder, Upplands Väsby 

Paula Nordöen, Mölnlycke 

Gustav Tingelöf, Uppsala 

Jenny Söderlund, Märsta, adjungerad 

TRUPPGYMNASTIK 
Sofia Svegander, Lidingö, ordförande 

Marit Englund, Göteborg 

Per Sjöstrand, Stockholm, adjungerad

Karin Cedwall, Bjärred (t o m 14 januari 2020) 

Emil Deckner, Stockholm 

Marcus Lilliebjörn, Stockholm (t o m 4 januari 2020)

Lotta Nilsson, Katrineholm (fr o m 31 augusti 2020)

Felix Bogren Lindahl, Bromma (fr o m 27 januari 2020)

AEROBIC GYMNASTICS 
Aerobic Gymnastics arbetar genom regionala kommit-

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

Andersson, Huddinge.

HOPPREP
(FR O M JANUARI 2021)  

Kajsa Murmark, Höllviken, ordförande

Liv Murmark, Höllviken

Svante Bengtson, Viken

Jenny Holmqvist, Lycksele

Julia Karlsson, Sommen

BARN 
Camilla Carlén, Malmö, ordförande 

Mats Nydesjö, Växjö 

Fredrik Nilsson, Stockholm (t o m 19 oktober 2021)

Cecilia Thulin, Falsterbo 

Margareta Bäckström Lindgren, Luleå 

Ida Larsson, Hindås (fr o m 1 februari 2021)

GRUPPTRÄNING
Sandra Örmander, Hultsfred, ordförande

Anna Lindgren, Stockholm 

Ramya Sujith, Umeå 

UNGDOM
Ebba Hultgren, Uppsala, ordförande  

(fr o m 30 januari 2020) 

Sanfan Kulsuwan, Hedesunda

Lisa Modh Lopakka, Trollhättan

Evelina Ahlgren, Arlöv (fr o m 16 januari 2020)

Wilma Jönsson, Smygehamn (fr o m 29 mars 2021)

Rebecka Johansson, Alingsås (fr o m 29 mars 2021)

UPPVISNING 
Eija Österberg, Uppsala, ordförande 

Maria Ståhl, Värmdö 

Samir Cliff Gadre, Göteborg (t o m 6 april 2021) 

Anne-Lee Holm, Märsta 

Johan Bogg, Gävle (t o m 1 november 2020) 

Patrik Erlandsson, Gävle 

Pontus Kastberg, Ramlösa (fr o m 24 augusti 2021)

Christian Vilppola, Åkersberga (fr o m 1 maj 2021)

Margaret Sikkens Ahlqvist, Lelystad Holland, adjungerad

Per Sjöstrand, Stockholm, adjungerad

PARKOUR/TRICKING 
Erik Isberg, Örebro, ordförande 

Ahmed Al-Breihi, Stockholm

Nivin Shaker, Uppsala (t o m 19 oktober 2021)

Jack Lundqvist, Kalmar (t o m 1 augusti 2020)

PARAGYMNASTIK 
Birgitta Green, Viken, ordförande 

Hannah Lind, Uppsala 

Sofie Gustafsson, Vännäs 

Gisela Teltscher, Trelleborg

Jenny Steen, Älvkarleby 

Lotta Nilsson, Umeå 

Isabelle Girona, Växjö (t o m 5 februari 2021)

Marie Svensson, Uddevalla 

RÅD OCH NÄMNDER

INTERNATIONELLA RÅDET 
Malin Eggertz Forsmark, Höllviken, ordförande 

Margaret Sikkens Ahlquist, Lelystad, Holland 

David Ahlin, Stockholm, förbundsstyrelsen 

Maria Ståhl, Värmdö 

Per Sjöstrand, Stockholm 

Liv Murmark, Höllviken, adjungerad vid behov 

Pelle Malmborg, Malmö

Pia Josephson, Stockholm, samordnare

JURIDISK NÄMND 
Thore Brolin, Danderyd, ordförande 

Marit Englund, Göteborg 

Ragnar Palmkvist, Solna 

Jenny Samuelsson, Uppsala 

Petra Götell, Stockholm

GYMNASTIKOMBUDSMAN 
Emilia Carlsten, Vällingby (t o m 16 juni 2020)

Pelle Malmborg, Malmö, tf GymO  

(17 juni – 13 september 2020)

Maria Persson, Stockholm (fr o m 14 september 2020)

STYRELSEN FÖR LILLSVED 2020-2021 
Lillsveds ekonomiska förening u.p.a tillika styrelse:

Lars Bryntesson, Värmdö, ordförande

Susanne Nibelius, Tumba, vice ordförande

Suzanne Lundvall, Stockholm 

Jan Åke Henriksson, Nacka Strand 

Elisabeth Nobel, Gustavsberg

Lars Mörk, Hudiksvall, suppleant

Britten Månsson-Wallin, Stockholm, suppleant  

(fr o m 13 april 2021)

Stephan Styfberg, Skarpnäck, arbetstagarrepresentant

Per Hallmén Lundberg, Vaxholm, arbetstagarrepresen-

tant

Christina Hjelmar, Åkersberga, adjungerad, platschef och 

rektor

Per Malmborg, Malmö, adjungerad, GS Gymnastikför-

bundet

Daniel Hermansson, Värmdö, sekreterare

Hugo Severinsson, Värmdö, studerandekårsrepresentant  

(t o m 31 maj 2021)

Phillip Nässén, Värmdö, bisittare studerandekårsrepre-

sentant (fr o m 16 dec 2020 t o m 31 maj 2021)

Irma Eliasson, Värmdö, studerandekårsrepresentant  

(fr o m 24 september 2021)

NATIONELLA 
REPRESENTATIONS UPPDRAG 
2020  

FÖRENINGEN RIKSIDROTTENS  VÄNNER  
Årsmöte 17 september 2020 (digitalt möte).  
Årsmöte 22 april 2021 (digitalt möte).
Bertil Sjöstrand, Solna, hedersledamot 

ÅRSMÖTE SVERIGES OLYMPISKA KOMMITTÉ 
(SOK)  
28 september 2020, digitalt möte
Anna Iwarsson, Bromma 

Pelle Malmborg, Malmö

LILLSVEDS ÅRSMÖTE  
28 september 2020, digitalt möte
Följande ombud deltog; 

Anna Iwarsson, Bromma

Pelle Malmborg, Malmö

Eva Sundmalm, Stockholm

Pia Josephson, Stockholm

Ulrik Thelin, Norrköping

Yvonne Nibelius, Huddinge

RIKSIDROTTSFORUM  
7-8 november 2020, digitalt möte
Anna Iwarsson, Bromma, ledamot RS

Pelle Malmborg, Malmö

Pia Josephson, Stockholm

Thor Stöckel, Luleå

EXTRA RF-STÄMMA  
11 december 2020, digitalt möte
Pelle Malmborg, Malmö

Eva Sundmalm, Stockholm

Suzanne Lundvall, Stockholm

Simone Westerberg, Bromma

Lisa Lundin, Umeå

ORGANISATION
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NATIONELLA REPRESENTA-
TIONS  UPPDRAG 2021

LILLSVEDS ÅRSMÖTE  
13 april 2021, digitalt möte
Följande ombud deltog: 

Anna Iwarsson, Bromma 

Pelle Malmborg, Malmö

Pia Josephson, Stockholm

David Ahlin, Stockholm

Yvonne Nibelius, Huddinge

Tomas Elvhage, Västerås

ÅRSMÖTE SVERIGES OLYMPISKA KOMMITTÉ 
(SOK) 
20 april 2020, digitalt möte
Anna Iwarsson, Bromma 

Pelle Malmborg, Malmö

RIKSIDROTTSMÖTE OCH SISU- STÄMMA (RIM) 
28-30 maj 2021, digitalt möte
Pelle Malmborg, Malmö

Suzanne Lundvall, Stockholm 

Anders Caspár, Eskilstuna 

Henrik Lehmann, Falsterbo

Lisa Lundin, Umeå

ÅHÖRARE:

Eva Sundmalm, Stockholm

Thor Stöckel, Luleå

Pia Josephson, Stockholm

INTERNATIONELLA REPRESEN-
TATIONSUPPDRAG 2020 OCH 
2021

EUROPEISKA GYMNASTIKFÖRBUNDET (EU-
ROPEAN GYMNASTICS) 
Maria Ståhl, Värmdö, ledamot i Kommittén Gymnastics 

For All

Per Sjöstrand, Stockholm, ordförande i tekniska kommittén 

för Team Gym 

Malin Eggertz Forsmark, Höllviken, vice hedersordförande 

European Gymnastics Exekutiv Kommitté 

INTERNATIONELLA GYMNASTIKFÖRBUNDET 
(FIG) 
Margaret Sikkens Ahlquist, Lelystad, Holland, ordförande 

i kommittén för Gymnastics for All samt ledamot av FIG 

Exekutiv kommitté (t o m 6 nov 2021), Honorable Vice 

President i FIG (fr o m 6 nov 2021)

Bertil Sjöstrand, Solna, hedersledamot 

Agneta Göthberg, Falun, hedersledamot

Ulf Andersson, Järfälla, hedersledamot

Thore Brolin, Danderyd, hedersledamot

EUROPEISKA HOPPREPSFÖRBUNDET, ERSO
Liv Murmark, Höllviken, styrelsen 

NORDISKT MÖTE 2020  
28 februari–1 mars 2020 i Reykjavik, Island 
Anna Iwarsson, Bromma 

Pia Josephson, Stockholm

NORDISKT MÖTE 2021  
5 mars 2021, digitalt möte (Sverige som värd)
Pelle Malmborg, Malmö

Anna Iwarsson, Bromma 

Under 2021 har det hållits ytterligare två möten med 

fokus på FIG-kongressen, val och Safeguarding/Good 

 governance. 

EUROPEAN GYMNASTICS MEMBER 
 FEDERATION MEETING 
5 juli 2021 i Zurich, Schweiz
Pelle Malmborg, Malmö

Margaret Sikkens Ahlquist, Lelystad, Holland

EUROPEAN GYMNASTICS MEMBER 
 FEDERATION MEETING 
5 oktober 2021 i Frankfurt, Tyskland
Pelle Malmborg, Malmö

Margaret Sikkens Ahlquist, Lelystad, Holland

INTERNATIONELLA  
KONGRESSER 2021

FIG-KONGRESS  
5-7 november 2021 i Antalaya, Turkiet
Anna Iwarsson, Bromma

Pelle Malmborg, Malmö

Pia Josephson, Stockholm 

Margaret Sikkens Ahlquist, Lelystad, Holland

IJRU-KONGRESS  
11 DECEMBER 2021, DIGITALT MÖTE
Ann Nordin, Höllviken

UTMÄRKELSER OCH  
STIPENDIER 

ÅRETS LEDARE 2019  
Patrick Dahl, GK Motus Salto

ÅRETS LEDARE 2020  
Johanna Sarri, GK Norra Norden

ÅRETS FÖRENING 2019  
Västerås Gymnastikförening

ÅRETS FÖRENING 2020  
Sigtuna Märsta Gymnastikklubb

BERTIL SJÖSTRANDS RESESTIPENDIUM 2021
Cassandra Pettersson, Örnsköldsvik 

RF:S FÖRTJÄNSTTECKEN 2021  
Hasse Hardenstedt, Svedala

ORGANISATION
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PARKOUR OCH TRICKING

NATIONELLA TÄVLINGAR 2020
Nationella tävlingar genomfördes inte under 2020 pga  
situationen med Covid-pandemin.

NATIONELLA TÄVLINGAR 2021

SM, Stockholm

1 Hannes Larsson, Uddevalla

2 Nils Malmström, Jadrås

3 Anton Ahlm, Helsingborg

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR 2021

World Cup, Sofia, Bulgarien

1 Miranda Tibbling (Damer - Parkour Speed Senior)

1 Elis Torhall (Herrar - Parkour Freestyle Senior)

5 Hannes Larsson (Herrar - Parkour Freestyle Senior)
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TRUPPGYMNASTIK

NATIONELLA TÄVLINGAR 2020
Nationella tävlingar genomfördes inte under 2020 pga  
situationen med Covid-pandemin.

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR 2020
Internationella tävlingar genomfördes inte under 2020 pga  
situationen med Covid-pandemin.

NATIONELLA TÄVLINGAR 2021
Nationella tävlingar genomfördes inte under 2021 pga  
situationen med Covid-pandemin.

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR 2021

JEM, Guimarães, Portugal

Dam 1 Sverige, Landslag

Herr 1 Sverige, Landslag

Mixed 2 Sverige, Landslag

EM, Guimarães, Portugal

Dam 2 Sverige, Landslag

Herr 1 Sverige, Landslag

Mixed 1 Sverige, Landslag

KVINNLIG ARTISTISK  GYMNASTIK

NATIONELLA TÄVLINGAR 2020

JSM, Västerås

1 Nathalie Westlund, Eskilstuna Gymnastikförening 
(Mångkamp)

SM, Västerås

1 Tonya Paulsson, GK Motus Salto (Mångkamp)

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR 2020
Internationella tävlingar genomfördes inte under 2020 pga  
situationen med Covid-pandemin.

NATIONELLA TÄVLINGAR 2021

JSM, Västerås

1 Elina Gravin, Eskilstuna Gymnastikförening  
(Mångkamp)

SM, Västerås

1 Nathalie Westlund, Eskilstuna Gymnastikförening  
(Mångkamp)

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR 2021

50th FIG Artistic Gymnastics World Championships,  
Kitakyushu, Japan

23 Jennifer Williams, Eskilstuna GF (Mångkamp)

35 Tonya Paulsson, GK Motus Salto (Mångkamp)

37 Nathalie Westlun, ,Eskilstuna GF (Mångkamp)

22 Tonya Paulsson, GK Motus Salto (Barr)

27 Jennifer Williams, Eskilstuna GF (Barr)

44 Nathalie Westlund, Eskilstuna GF (Barr)

50 Jennifer Williams, Eskilstuna GF (Bom)

79 Nathalie Westlund, Eskilstuna GF (Bom)

87 Tonya Paulsson, GK Motus Salto (Bom)

22 Jennifer Williams, Eskilstuna GF (Fristående)

35 Nathalie Westlund, Eskilstuna GF (Fristående)

53 Tonya Paulsson, GK Motus Salto (Fristående)

26 Jennifer Williams, Eskilstuna GF (Hopp)

30 Tonya Paulsson, GK Motus Salto (Hopp)

43 Nathalie Westlund, Eskilstuna GF (Hopp)

Games of the XXXII Olympiad (OS), Tokyo, Japan

12 Jonna Adlerteg, Eskilstuna GF (Barr)

WCC, Osijek, Kroatien 

4 Jonna Adlerteg (Barr)

6 Tonya Paulsson (Barr)

10 Jennifer Williams (Bom)

23 Tonya Paulsson (Bom)

6 Jennifer Williams (Fristående)

8 Alva Eriksson (Fristående)

5 Tonya Paulsson (Hopp)

EM, Basel, Schweiz

14 Tonya Paulsson, GK Motus Salto (Mångkamp)

48 Emelie Weslund, Eskilstuna GF (Mångkamp)

6 Jonna Adlerteg, Eskilstuna GF (Barr)

27 Tonya Paulsson, GK Motus Salto (Barr)

34 Emelie Weslund, Eskilstuna GF (Barr)

20 Tonya Paulsson, GK Motus Salto (Bom)

36 Jennifer Williams, Eskilstuna Gymnastikförening (Bom)

88 Emelie Weslund, Eskilstuna GF (Bom)

36 Tonya Paulsson, GK Motus Salto (Fristående)

45 Emelie Weslund, Eskilstuna GF (Fristående)

25 Tonya Paulsson, GK Motus Salto (Hopp)

52 Emelie Weslund, Eskilstuna GF (Hopp)

JNM, Digitalt, Sverige (Finland)

4 Elina Gravin (Mångkamp)

13 Amanda Helsing (Mångkamp)

15 Tilde Stjernborg (Mångkamp)

18 Rebecca Meijer (Mångkamp)

19 Ellen Gakios (Mångkamp)

1 Elina Gravin (Barr)

8 Tilde Stjernborg (Barr)

10 Amanda Helsing (Barr)

14 Rebecca Meijer (Barr)

18 Ellen Gakios (Barr)

8 Elina Gravin (Bom)

11 Amanda Helsing (Bom)

12 Ellen Gakios (Bom)

15 Rebecca Meijer (Bom)

17 Tilde Stjernborg (Bom)

7 Tilde Stjernborg (Fristående)

9 Amanda Helsing (Fristående)

16 Elina Gravin (Fristående)

17 Rebecca Meijer (Fristående)

20 Ellen Gakios (Fristående)

3 Sweden (Lag)
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RESULTATRESULTAT

MANLIG ARTISTISK  GYMNASTIK

NATIONELLA TÄVLINGAR 2020

JSM, Halmstad

1 Jacob Söderqvist, KFUM GA (Mångkamp)

SM, Halmstad

1 David Rumbutis, All Star Gymnastics GF (Mångkamp)

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR 2020
Internationella tävlingar genomfördes inte under 2020 pga  
situationen med Covid-pandemin.

NATIONELLA TÄVLINGAR 2021

JSM, Luleå

1 Luis II-Sung Melander, GK Motus Salto (Mångkamp)

SM, Luleå

1 Kim Wanström, Hammarbygymnasterna (Mångkamp)

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR 2021
EM, Basel, Schweiz

13 David Rumbutis, All Star Gymnastics GF (Mångkamp)

48 Kim Wanström, Hammarbygymnasterna (Mångkamp)

59 Joakim Lenberg, GK Motus Salto (Mångkamp)

32 Karl Idesjö, Hammarbygymnasterna (Barr)

45 David Rumbutis, All Star Gymnastics GF (Barr)

59 Kim Wanström, Hammarbygymnasterna (Barr)

76 Joakim Lenberg, GK Motus Salto (Barr)

50 David Rumbutis, All Star Gymnastics GF (Bygelhäst)

70 Joakim Lenberg, GK Motus Salto (Bygelhäst)

79 Kim Wanström, Hammarbygymnasterna (Bygelhäst)

21 Kim Wanström, Hammarbygymnasterna (Fristående)

75 Filip Lidbeck, Halmstad Frigymnaster (Fristående)

76 David Rumbutis, All Star Gymnastics GF (Fristående)

79 Joakim Lenberg, GK Motus Salto (Fristående)

10 David Rumbutis, All Star Gymnastics GF (Hopp)

14 Filip Lidbeck, Halmstad Frigymnaster (Hopp)

55 Joakim Lenberg, GK Motus Salto (Hopp)

71 Kim Wanström, Hammarbygymnasterna (Hopp)

42 David Rumbutis, All Star Gymnastics GF (Ringar)

73 Kim Wanström, Hammarbygymnasterna (Ringar)

90 Karl Idesjö, Hammarbygymnasterna (Ringar)

95 Joakim Lenberg, GK Motus Salto (Ringar)

39 David Rumbutis, All Star Gymnastics GF (Räck)

68 Kim Wanström, Hammarbygymnasterna (Räck)

86 Joakim Lenberg, GK Motus Salto (Räck)

91 Karl Idesjö, Hammarbygymnasterna (Räck)

WCC, Osijek, Kroatien

16 David Rumbutis, All Star Gymnastics GF (Barr)

29 Karl Idesjö, Hammarbygymnasterna (Barr)

36 David Rumbutis, All Star Gymnastics GF (Bygelhäst)

42 William Sundel, Hammarbygymnasterna (Bygelhäst)

16 David Rumbutis, All Star Gymnastics GF (Fristående)

25 Filip Lidbeck, Halmstad Frigymnaster (Fristående)

14 David Rumbutis, All Star Gymnastics GF (Hopp)

16 Filip Lidbeck, Halmstad Frigymnaster (Hopp)

30 Christopher Soos, Halmstad Frigymnaster (Ringar)

20 Karl Idesjö, Hammarbygymnasterna (Räck)

25 Christopher Soos, Halmstad Frigymnaster (Räck)

Games of the XXXII Olympiad (OS), Tokyo, Japan

61 David Rumbutis, All Star Gymnastics GF (Mångkamp)

61 David Rumbutis, All Star Gymnastics GF (Barr)

67 David Rumbutis , All Star Gymnastics GF (Bygelhäst)

67 David Rumbutis, All Star Gymnastics GF (Fristående)

21 David Rumbutis, All Star Gymnastics GF (Hopp)

71 David Rumbutis, All Star Gymnastics GF (Ringar)

68 David Rumbutis, All Star Gymnastics GF (Räck)

VW, Kitakyushu, Japan

44 Kim Vanström, Hammarbygymnasterna (Mångkamp)

53 Kim Vanström, Hammarbygymnasterna (Barr)

74 Kim Vanström, Hammarbygymnasterna (Bygelhäst)

31 Kim Vanström, Hammarbygymnasterna (Fristående)

47 Filip Lidbeck, Halmstad Frigymnaster (Fristående)

23 Filip Lidbeck, Halmstad Frigymnaster (Hopp)

81 David Rumbutis, All Star Gymnastics GF (Hopp)

82 Vanström Kim, Hammarbygymnasterna (Hopp)

39 David Rumbutis, All Star Gymnastics GF (Ringar)

86 Kim Vanström, Hammarbygymnasterna (Ringar)

71 Kim Vanström, Hammarbygymnasterna (Räck)

TRAMPOLIN OCH DMT

NATIONELLA TÄVLINGAR 2020
Nationella tävlingar genomfördes inte under 2020 pga  
situationen med Covid-pandemin.

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR 2020

Världscup, Baku, Azerbajdzjan

Damer 42 Lina Sjöberg (Individuell trampolin)

  43 Hanna Rydén (Individuell trampolin)

  44 Alva Lemoine  (Individuell trampolin)

  54 Linnéa Larsson (Individuell trampolin)

  4 Lina Sjöberg & Hanna Rydén (Synkron)

Herrar 36 Måns Åberg (Individuell trampolin)

  47 Niklas Lindqvist (Individuell trampolin)

NATIONELLA TÄVLINGAR 2021

JSM, Örkelljunga

Damer 1 Thea Liljeroth, Gefle Flyers GK  
  (Individuell trampolin)

  1 Saga Lenjesson & Tuva Stjärnborg,  
  Borås Gymnastiksällskap/Klippans  
  Gymnastikkrets (Synkron)

  1 Tuva Stjärnborg, Klippans Gymnastikkrets 
  (DMT)

Herrar 1 Melker Fhager, Uppsala Gymnastikförening 
  (Individuell trampolin)

  1 Oliver Arthursson & Vilhelm Billvén Edhammer,  
  Trampolinklubben Levo (Synkron)

  1 Jacob Carlén, Frisksportsklubben Tor (DMT)

SM, Örkelljunga

Damer 1 Thea Liljeroth, Gefle Flyers GK  
  (Individuell trampolin)

  1 Lina Sjöberg & Thea Lileroth, Uppsala Gym- 
  nastikförening/Gefle Flyers GK (Synkron)

  1 Clara Melin, Uppsala Gymnastikförening  
  (DMT)

Herrar 1 Måns Åberg, Upplands Väsby Gymnastik- 
  förening (Individuell trampolin)

  1 Gustav Andersson & Alvin Olsson,  
  Trampolinklubben Levo (Synkron)

  1 Jacob Carlén, Frisksportsklubben Tor (DMT)

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR 2021

World Cup, Coimbra/Anadia, Portugal

Damer 18 Hanna Rydén, Upplands Väsby GK  
  (Individuell trampolin)

  19 Alva Lemoine , Uppsala Gymnastikförening  
  (Individuell trampolin)

  20 Lina Sjöberg, Uppsala Gymnastikförening  
  (Individuell trampolin)

  7 Alva Lemoine/Alice Flensburg, Uppsala GF  
  (Synkron) )

  3 Lina Sjöberg, Uppsala Gymnastikförening (DMT))

Herrar 16 Jonas Nordfors, Upplands Väsby GK  
  (Individuell trampolin)

  21 Måns Åberg, Upplands Väsby GK 
  (Individuell trampolin)

  23 Niklas Lindqvist, Upplands Väsby GK  
  (Individuell trampolin)

  29 Lucas Kjellén, Trampolinklubben Levo  
  (Individuell trampolin)

  11 Måns Åberg/Niklas Lindqvist, Upplands Väsby GK  
  (Synkron)

  7 Gustav Tingelöf, Uppsala Gymnastikförening  
  (DMT)

  4 Linus Oledal, V Frölunda Trampolinklubb (DMT)

  12 Jonas Nordfors, Upplands Väsby GK (DMT)

VM, Baku, Azerbajdzjan

Damer 35 Lina Sjöberg, Uppsala Gymnastikförening  
  (Individuell trampolin)

  7 Sofia Redman, Hanna Rydén, Trampolinklub- 
  ben Levo/Upplands Väsby GK (Synkron)

  1 Lina Sjöberg, Uppsala GF (DMT)

Herrar 24 Jonas Nordfors, Upplands Väsby GK  
  (Individuell trampolin)

  21 Linus Oledal, Västra Frölunda Trampolinklubb  
  (DMT)

World Cup, Baku, Azerbajdzjan

Damer 42 Lina Sjöberg, Uppsala Gymnastikförening  
  (Individuell trampolin)

  43 Hanna Rydén, Upplands Väsby GK  
  (Individuell trampolin)

  44 Alva Lemoine, Uppsala Gymnastikförening  
  (Individuell trampolin)

  54 Linnéa Larsson, FK Tor (Individuell trampolin)

  4 Lina Sjöberg/Hanna Rydén, Uppsala GF/  
  Upplands Väsby GK (Synkron)

Herrar 36 Måns Åberg, Upplands Väsby GK  
  (Individuell trampolin)

  47 Niklas Lindqvist, Upplands Väsby GK  
  (Individuell trampolin)

EM 2021, Sotji, Ryssland

Damer 20 Lina Sjöberg (Individuell trampolin)

  2 Lina Sjöberg (DMT)

  5 Hanna Ryden, Sofia Redman (Synkron)

  11 Alice Flensburg, Alva Lemoine (Synkron)   

Herrar 30 Måns Åberg (Individuell trampolin)

  37 Jonas Nordfors (Individuell trampolin)

  44 Niklas Lindqvist (Individuell trampolin)

  11 Måns Åberg, Jonas Nordfors, Niklas Lindqvist  
  (Lag)

  19 Måns Åberg, Jonas Nordfors (Synkron)

  5 Linus Oledal (DMT)

  12 Jonas Nordfors (DMT)

  16 Gustav Tingelöf (DMT)

  3 Jonas Nordfors, Linus Oledal, Gustav Tingelöf  
  (DMT Lag)

88 Verksamhetsberättelse 20|21 Verksamhetsberättelse 20|21 89



RESULTATRESULTAT

RYTMISK GYMNASTIK

NATIONELLA TÄVLINGAR 2020
Nationella tävlingar genomfördes inte under 2020 pga  
situationen med Covid-pandemin.

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR 2020
JNM, Kristianstad, Sverige

7 Tindra Laukkanen, Södertälje GSF  
(Individuell mångkamp)

10 Nova Nyqvist, GF Energo (Individuell mångkamp)

13 Melanie Christov, Nevis RGK (Individuell mångkamp)

14 Hedvig Elg Appelros, Nevis RGK  
(Individuell mångkamp)

16 Elina Sheremey, GF Uppsalaflickorna  
(Individuell mångkamp)

3 Ovan nämnda gymnaster Ovan nämnda föreningar 
(Junior Individuell Team)

3 Sweden 1, GF Uppsalaflickorna (Trupp)

 Sweden 2, GF Energo (Trupp)

3 Ida von Knorring & Tuva Dustler, Nevis RGK (Duo/Trio)

4 Alva Rahm & Matilda Westin, Torsby GF (Duo/Trio)

NM, Kristianstad, Sverige

8 Alva Svennbeck, GF Uppsalaflickorna  
(Individuell mångkamp)

10 Cassandra Pettersson, Örnsköldsviks Gymnastikklubb  
(Individuell mångkamp)

13 Maja Svensson, Stråssa GF (Individuell mångkamp)

14 Winny He, Stråssa GF (Individuell mångkamp)

16 Meja Engdahl-Petersson, Landskrona Kvinnliga GF  
(Individuell mångkamp)

3 Ovan nämnda gymnaster, Ovan nämnda föreningar  
(Senior Individuell Team)

4 Sweden 1, (Trupp)

2 Sverige 1, (Trupp, 5 app)

3 Sverige 1, (Trupp, 3+2)

2 Evelina Gommel & Marlen Vaidla, GF Uppsalaflickorna  
(Duo/Trio)

6 Agnes Hagberg/Anna Eklund, Södertälje GSF (Duo/Trio)

NATIONELLA TÄVLINGAR 2021
JSM, Uppsala/Lindesberg

1 Elina Sheremey, GF Uppsalaflickorna (Individuellt)

1 Lowa Andersson & Thanaelle Nziza, Stråssa GF  
(Duo/Trio)

1 GF Uppsalaflickorna (Lag)

SM, Uppsala/Lindesberg

1 Alva Svennbeck, ,GF Uppsalaflickorna (Individuellt)

1 Ida Von Knorring & Kazandra Nordberg Wallenberg, 
Nevis RGK (Duo/Trio)

1 Maja Isaksson, Agnes Hagberg, Alice Rannström,  
Alva Svennbeck, Emma Göransson, Gf Uppsalaflickorna 
(Lag)

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR 2021
Internationella tävlingar genomfördes inte under 2021 pga  
situationen med Covid-pandemin.

HOPPREP

NATIONELLA TÄVLINGAR 2020

JSM, Höllviken

Flickor 1 Ina Murmark, Kämpinge GF (Individuell Overall)

 1 Ina Murmark, Kämpinge GF (Tripplar)

 1 Ina Murmark, Kämpinge GF (30 s)

 1 Ina Murmark, Kämpinge GF (3 min)

 1 Ina Murmark, Kämpinge GF (Freestyle)

Pojkar 1 Gabriel Nordin, Kämpinge GF  
 (Individuell Overall)

 1 Gabriel Nordin, Kämpinge GF (Tripplar)

Lag 1 Hanna Andersson, Ina Murmark, Lova Lindgren, 
 My Husberg, Olivia Odenhag, Kämpinge GF 
 (Lag)

 1 Elin Löfberg, Hanna Sällvik, Matilda Gustafsson,  
 Tuva Felix, Kämpinge GF  
 (Singel Rope Speed Realy - 4x30s)

 1 Hanna Andersson, Ina Murmark, Lova Lindgren,  
 My Husberg, Olivia Odenhag, Kämpinge GF  
 (Singel Rope Double unders - 2x30 s)

 1 Hanna Andersson, Ina Murmark, Lova Lindgren,  
 My Husberg, Olivia Odenhag, Kämpinge GF  
 (Singel Rope Pair - Freestyle 2:an)

 1 Hanna Andersson, Ina Murmark, Lova Lindgren,  
 My Husberg, Olivia Odenhag, Kämpinge GF 
 (Singel Rope Team Frestyle - SR 4:an)

 1 Elin Löfberg, Hanna Sällvik, Matilda Gustafsson,  
 Tuva Felix, Kämpinge GF  
 (Double Dutch Speed realy - 4x30 s)

 1 Hanna Andersson, Ina Murmark, Lova Lindgren,  
 My Husberg, Olivia Odenhag, Kämpinge GF  
 (Double Dutch Speed Sprint - 1x60s)

 1 Hanna Andersson, Ina Murmark, Lova Lindgren,  
 My Husberg, Olivia Odenhag, Kämpinge GF  
 (Double Dutch Single Freestyle - 3:an)

 1 Hanna Andersson, Ina Murmark, Lova Lindgren,  
 My Husberg, Olivia Odenhag, Kämpinge GF  
 (Double Dutch Team Freestyle - 4:an)

SM, Höllviken

Damer 1 Svea Karlsson, Kämpinge GF  
 (Individuell Overall)

 1 Svea Karlsson, Kämpinge GF (Tripplar)

 1 Louise Sigsjö, Kämpinge GF (30 s)

 1 Thea Weinitz, Höganäs GF (3 min)

 1 Svea Karlsson, Kämpinge GF (Freestyle)

Herrar 1 Felix Vigren, Kämpinge GF (Tripplar)

Lag 1 Ebba Magnertoft, Ella Andersson, Ellen Forssell,  
 Elsa Sundén, Elsa Skansjö, Kämpinge GF (Lag)

 1 Ebba Magnertoft, Ella Andersson, Ellen Forssell,  
 Elsa Sundén, Elsa Skansjö, Kämpinge GF  
 (Singel Rope Speed Realy - 4x30s)

 1 Ebba Magnertoft, Ella Andersson, Ellen Forssell,  
 Elsa Sundén, Elsa Skansjö, Kämpinge GF  
 (Singel Rope Double unders - 2x30 s)

 1 Louise Sigsjö, Magda Murmark, Svea Karlsson,  
 Alva Linderoth, Kämpinge GF  
 (Singel Rope Pair - Freestyle 2:an)

 1 Ebba Magnertoft, Ella Andersson, Ellen Forssell,  
 Elsa Sundén, Elsa Skansjö, Kämpinge GF  
 (Singel Rope Team Frestyle - SR 4:an)

 1 Elin Löfberg, Hanna Sällvik, Matilda Gustafsson,  
 Tuva Felix, Kämpinge GF  
 (Double Dutch Speed realy - 4x30 s)

 1 Ebba Magnertoft, Ella Andersson, Ellen Forssell,  
 Elsa Sundén, Elsa Skansjö, Kämpinge GF  
 (Double Dutch Speed Sprint - 1x60s)

 1 Ebba Magnertoft, Ella Andersson, Ellen Forssell,  
 Elsa Sundén, Elsa Skansjö, Kämpinge GF  
 (Double Dutch Single Freestyle - 3:an)

 1 Ebba Magnertoft, Ella Andersson, Ellen Forssell,  
 Elsa Sundén, Elsa Skansjö, Kämpinge GF  
 (Double Dutch Team Freestyle - 4:an)

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR 2020

Internationella tävlingar genomfördes inte under 2020 pga  
situationen med Covid-pandemin.

NATIONELLA TÄVLINGAR 2021

JSM, Höllviken

Flickor 1 Ina Murmark, Kämpinge GF (Individuell Overall)

 1 Lova Lindgren, Kämpinge GF (Tripplar)

 1 Ina Murmark, Kämpinge GF (30 s)

 1 Ina Murmark, Kämpinge GF (3 min)

 1 Ina Murmark, Kämpinge GF (Freestyle)

Pojkar 1 Gabriel Nordin, Kämpinge GF  
 (Individuell Overall)

 1 Tor Genberg, Korpen Lycksele (Tripplar)

Lag 1 Hanna, Ina, lova, My, Olivia, Kämpinge GF (Lag)

SM, Höllviken

Damer 1 Louise Sigsjö, Kämpinge GF (Individuell Overall)

 1 Thea Weinitz, Höganäs GF (Tripplar)

 1 Louise Sigsjö, Kämpinge GF (30 s)

 1 Thea Weinitz, Höganäs GF (3 min)

 1 Louise Sigsjö, Kämpinge GF (Freestyle)

Herrar 1 Elias Bäckström,  Lycksele (Individuell Overall)

 1 Elias Bäckström, Korpen Lycksele (Tripplar)

Lag 1 Ebba Magnertoft, Ella Andersson, Ellen Forssell,  
 Elsa Sundén, Elsa Skansjö, Kämpinge GF (Lag)

 1 Ebba Magnertoft, Ella Andersson, Ellen Forssell,  
 Elsa Sundén, Elsa Skansjö, Kämpinge GF  
 (Singel Rope Speed Realy - 4x30s)

 1 Louise Sigsjö, Magda Murmark, Svea Karlsson,  
 Alva Linderoth, Kämpinge GF  
 (Singel Rope Double unders - 2x30 s)
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RESULTATRESULTAT

AEROBIC GYMNASTICS

NATIONELLA TÄVLINGAR 2020
Nationella tävlingar genomfördes inte under 2020 pga  
situationen med Covid-pandemin.

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR 2020

Internationella tävlingar genomfördes inte under 2020 pga  
situationen med Covid-pandemin

NATIONELLA TÄVLINGAR 2021
JSM (inofficiellt), Järfälla

1 Ella Sofie Hartmann-Petersen, Trelleborgs Gymnastics 
& Dance Club (Individuellt)

2 Matilda Herrström, Trelleborgs Gymnastics & Dance 
Club (Individuellt)

SM (inofficiellt), Järfälla

1 Wilma Jönsson, Trelleborgs Gymnastics & Dance Club 
(Individuellt)

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR 2021
EM, Peasaro, Italien.

33 Wilma Jönsson, Trelleborgs Gymnastics & Dance Club 
(Individuellt)

 1 Ebba Magnertoft, Ella Andersson, Ellen Forssell,  
 Elsa Sundén, Elsa Skansjö, Kämpinge GF  
 (Singel Rope Pair - Freestyle 2:an)

 1 Cecilia Sánchez Barkenhammar, Lykke Rennmark, 
 Selma Selander, Yrsa Nimbeck, Kämpinge GF  
 (Singel Rope Team Frestyle - SR 4:an)

 1 Ebba Magnertoft, Ella Andersson, Ellen Forssell,  
 Elsa Sundén, Elsa Skansjö, Kämpinge GF  
 (Double Dutch Speed realy - 4x30 s)

 1 Ebba Magnertoft, Ella Andersson, Ellen Forssell,  
 Elsa Sundén, Elsa Skansjö, Kämpinge GF  
 (Double Dutch Speed Sprint - 1x60s)

 1 Ebba Magnertoft, Ella Andersson, Ellen Forssell,  
 Elsa Sundén, Elsa Skansjö, Kämpinge GF  
 (Double Dutch Single Freestyle - 3:an)

 1 Emmi Forstensson, Felina Dahlquist, Linnea  
 Palade, Meja Hedin, Mira Larsson, Kämpinge GF  
 (Double Dutch Team Freestyle - 4:an)

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR 2021

Digitalt VM

6 Kämpinge GF, Ebba Magnertoft, Ella Andersson,  
Ellen Forsell, Elsa Skansjö, Elsa Sunden  
(Damer – Lag Overall)

 6 Kämpinge GF, Ebba Magnertoft, Ella Andersson,  
Ellen Forsell, Elsa Skansjö, Elsa Sunden  
(Damer – Lag Singel rope  

6 Kämpinge GF, Ebba Magnertoft, Ella Andersson,  
Ellen Forsell, Elsa Skansjö, Elsa Sunden  
(Damer – Lag Duble Dutch)

 7 Louise Sigsjö  Kämpinge GF  
(Damer – Individuellt Overall)
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Box 11016, 100 61 Stockholm. Växel: 08-699 60 00, info@gymnastik.se

Besök oss gärna på

www.gymnastik.se

#SVENSKGYMNASTIK


