
Nyheter från 2010 
 
 

 
Ansvariga tjänstemän från Östersunds kommun tillsammans med representanter för gymnastikföreningarna i Åkeshov 

Östersunds hallprojekt har startat 
2010-12-15 
En manstark delegation från Östersunds kommun har varit på besök i Stockholm och Uppsala (och även 
Danmark) för att samla fakta och söka inspiration till kommande stora hallbygge i Östersund. Här har 
politikerna valt att satsa nytänkande i samverkan med aktiva gymnastik- och andra idrottsföreningar. 
Kommunen satsar stora resurser för en gymnastik- och akrobatikhall. Flera föreningar samverkar. 

De samverkande föreningarna är Östersundsgymnasterna, Östersunds Gymnastiförening, Lits 

Gymnastikklubb, Brunflo Gymnastikförening, Nysnö Cirkus, Kul & Bus (se tidigare artikel i frågan). 

Projektgruppen på besök består av representanter för kommunen och den tillsatta projektledningen, samt 

representanter för gymnastikens hallgrupp.  

Vi får anledning att återkomma till projektet i dess olika faser lite längre fram. Mer information om det planerade 

hallbygget finns på Östersund Kommuns hemsida. (Välj Kultur och Fritid/nya arenan). 

  

 
FOTO: Riksidrottsförbundet 

- Ohållbart läge för barngymnastiken säger Malin 

Eggertz Forsmark i hallfrågan 
2010-12-08 
- Gymnastikföreningarna i Stockholm har tusentals barn i kö och lokalbristen är det stora problemet, 
säger Gymnastikförbundets ordförande Malin Eggertz Forsmark. - Situationen är ohållbar. Jag efterlyser 
ännu en gång en större satsning i form av ekonomiska resurser även till den näst största flickidrotten i 
Stockholm – och mer nytänkande hos beslutsfattarna! Denna gång är frågan aktuell i Stockholm, men den 
finns över hela landet. 

http://old.gymnastik.se/Startsidenyheter/fore2013/2010Annat/NygymnastikhallplanerasiOstersund/
http://ostersund.se/


- Problemet finns över hela landet, i synnerhet i storstäderna, men är kanske mest påtagligt i Stockholm. Så gott som alla 

gymnastikföreningar i Stockholms innerstad har sedan lång tid köer till barngymnastiken och det är lokalbristen som är det 

stora problemet. Några exempel: Brommagymnasterna har 2000 barn i kö, Sofiaflickorna 300, Hammarbygymnasterna 500, 

SOL-flickorna 400, Stockholm Top 200. Andra föreningar löser situationen med att sätta totalt kö-stopp. Det är en 

utomordentligt olycklig situation eftersom efterfrågan på barngymnastik ökar – och därtill ger gymnastiken viktig allsidig 

rörelseträning, grunden för ett aktivt liv och på lång sikt även god folkhälsa. En av stockholmsföreningarna, SOL-flickorna, 

öppnade igår en särskild sida för att väcka opinion för sitt nytänkande förslag till hur en f d lagerlokal i Fruängen skulle 

kunna byggas om till en ny gymnastiklokal, www.sol-hallen.se. Man upplever att frågan hamnat i stå i den kommunala 

behandlingen. 

- Jag har den allra största förståelse för detta, säger förbundsordföranden. Enligt de siffror som vi fått ta del av från 

Stockholms stad har man under den senaste tioårsperioden gjort avsevärda investeringar i idrottsanläggningar. Man har under 

2000 – 2010 investerat miljarder i idrottsanläggningar. Under samma period – då våra köer växt till – har ingen motsvarande 

satsning gjorts på gymnastikhallar. (Endast Enskedehallen som byggdes ut efter brand i tidigare trupphallen Katarina Västra - 

den enda trupphallen i Stockholms innerstad). 

 - Behovet av hallar är stort och ökande. Både när det gäller utrustning av specialhallar och när det gäller lokaler för skolbruk 

som bör vara utrustade med redskap som stimulerar till grundläggande motorisk träning. Som jag tidigare påpekat finns idag 

helt nya redskap, nya lösningar och helt nya typer av lokaler som ökar möjligheterna att förse idrottshallarna med redskap för 

gymnastik och grundläggande motorisk träning. Sakkunskapen finns, vi vill inget hellre än att medverka till bra lösningar – 

men vi efterlyser ännu en gång en ökad satsning på den näst största flickidrotten från beslutsfattarna både i Stockholm och på 

andra håll i landet! avslutar Malin Eggertz Forsmark. 

 
Birgitta Rittner 

 

 

Höganäs GF och Brommagymnasterna stolta segrare i 

JSM 
2010-12-06 
I helgen korades Sveriges bästa juniorer i trupp. Tävlingen genomfördes på nya CoP 
(Bedömningsreglemente TeamGym) vilket var första gången för många utav lagen. I damernas kval kom 
23 lag till start varav 8 kvalificerade sig till söndagens finaltävling där också 5 herrlag gjorde upp om 
medaljerna. 
Finaltävlingen höll mycket hög standard med många fantastiska prestationer, som lag likväl som individuella. Vi fick bl a 

uppleva Sveriges första tävling med överslag dubbelvolt med halvskruv på bordhopp och jag törs lova att de flesta på plats i 

IH fick gåshud när Niclas Butén från Brommagymnasterna levererade en trippel på tumbling. 

På herrsidan var det annars ovan nämnda Brommagymnasterna som till slut segrade med KFUM på andra plats som visade 

att man är på stark framåt marsch. Trea slutade Brommas andra lag. 

På damsidan visade Höganäs redan under lördagens kval att man skulle bli svårslagna och efter en i princip felfri final var det 

också de som fick ställa sig högs upp på prispallen, alltså Höganäs vann titeln som Sveriges bästa juniordamer. På andra plats 

Örebro KIF-GF och på tredje plats GT Vikingarna. Damtävlingen var annars mycket jämn och det var endast 

hundradelsmarginaler som till slut skiljde några av lagen åt. Det är oerhört tacksamt att se vilken topp men också bredd vi har 



inom svensk truppgymnastik, det lovar gott inför framtiden. Tack också publiken som bidrar till en fantastisk stämning och 

inramning. 

Alla resultat från JSM hittar du här 

Med detta är tävlingsåret 2010 avslutat och vill passa på att tacka alla som gör svensk Truppgymnastik så fantastiskt roligt 

och speciellt. 

God Jul och ett Gott Nytt År! 

Kristofer Hultén 

Ordförande TTK 

 
Johanna Persson 
 

 

Ännu en belönad ung talang: Ece Ayan 
2010-12-04 
I talanggruppen för kvinnlig artistisk gymnastik finns Ece Ayan som nu fått ett stipendium. 
Det är Idrottsbladet Falun-Borlänge som utsett de första stipendiaterna till två lovande idrottsungdomar i Dalarna. En av dem 

är Ece Ayan, tolv år och gymnast från Leksands Gymnastikförening, med motiveringen att Ece har visat att man kan komma 

mycket långt i denna svåra teknikgren. Tidningen skriver: 'Hon har en hög träningsmoral och ger aldrig upp. Hon är 

dessutom en god kamrat och peppar sina kompisar att göra nya övningar.' 

 
Birgitta Rittner 
 

 

 

Ny framgång för Arsalan i Future Cup 
2010-12-01 
Sveriges unga juniorlandslag kom sexa i lag en poäng efter Italien i Future cup i Österrike. Bästa 
individuella insatsen stod Arsalan för - fjärde plats, också han en poäng efter en japansk gymnast, - En 
godkänd insats av laget, säger Fredrik Pierreville. 
- Tävlingen ingår i den plan som vi jobbar efter sedan ett bra tag och vars målsättning är att höja nivån för svensk manlig 

artistisk gymnastik. Vi arbetar mycket målmedvetet och resultaten börjar komma steg för steg, säger förbundskaptenen. 

Det är ett ungt  juniorlandslag som bnu fått  mäta sig med den absoluta världstoppen. I det svenska laget ingår Christoffer 

Soos (f.1994), Arsalan Chenarakipoor (f.1995), Oskar Kirmes (f.1995) och Kim Wanström (f.1998).  

Fredrik fortsätter: - Det är mycket tufft motstånd.  Hit kommer de bästa gymnasterna - Australien, England och Japan t ex. 

Länk till tävlingarnas hemsida 
Birgitta Rittner 

http://old.gymnastik.se/Tavling/Truppgymnastik/Resultat-/
http://www.future-cup.at/index_en.htm


 

Nytt personbästa av Therese Larsson 
2010-11-29 
Under Svenska Cupen i Jönköping klev Therese Larsson ännu en gång upp som etta på prispallen. Med 
fem guld av fem möjliga och ännu ett nytt personbästa - över 26 poäng i samtliga grenar.. Och bakom 
Therese tätnar konkurrensen! 

Therese berättar själv:  - Jag kramade ur mina sista krafter under söndagen! Jag var helt slut inför sista grenen 

men det gick på ren vilja. Ännu är jag inte beredd att dela med mig av gulden, säger Therese med ett skratt. 

Vilken avslutning på säsongen! 

 

Kristina Göthberg kommenterar: - Att Therese nu varit obesegrad vid svenska tävlingar de senaste sju åren har 

inte gjort henne mätt på segrar. Avståndet till konkurrenterna och bästa vännerna krymper dock. Mikaela 

Lindholm och Jennifer Pettersson är båda hack i häl. Mikaela tog silver i mångkampen och ett silver i 

grenfinalerna. Jennifer tog två silver och tre brons under helgen. 

 

- Inte nog med att det tätnar precis bakom Therese. Det har också tätnat efter Jennifer och Mikaela. Tvillingarna 

Emy och Petra Lindgren visade återigen att de är mycket duktiga gymnaster som helt klart kan finnas med i 

toppstriden. Vi kan glatt konstatera att vi har en bredare topp än på mycket, mycket länge. 

 

- På juniorsidan gjorde Anastasia 'Nastia' Johansson sin sista tävling som junior. Hon vann mångkampen och två 

grenfinaler. Isabella Losvik såg till att knipa guldet i boll och käglor. Nastia satsar nu vidare för att slå sig in i 

toppen i seniorklassen. Med bl a en fjärdeplats ifrån en Grand Prix och NM-guld (grenfinal) i bagaget kommer 

hon absolut att bli en tillgång i det redan starka seniorlaget, säger Kristina.  

 

Det känns nu skönt att kunna önska alla gymnaster och tränare en välförtjänt nedtrappning efter en lång och 

intensiv tävlingssäsong! 
 
Birgitta Rittner 
 
 
 
 
 

Inte en tom hall till! säger Malin Eggertz Forsmark 
2010-11-25 
'Rädda Gympan' är titeln på ett seminarium under IDA&BAD-mässan i Göteborg med Malin Eggertz 
Forsmark och motorikforskaren Ingegerd Ericsson som talare. - Inte en idrottshall till utan 
gymnastikredskap! kräver förbundsordföranden. 
 - Av drygt 35 000 idrottsanläggningar är endast strax över 30 fullt utrustade för gymnastik. Som en jämförelse fanns 

det 2009 enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ca 70 konstisbanor för bandy,  700 ridanläggningar, ca 300 

ishallar, 500 simhallar,  över 1500 fullstora sporthallar, 4000 gräsfotbollsplaner och snart 300 fullstora konstgräsplaner, samt 

ca 400 golfbanor, säger Gymnastikförbundets ordförande Malin Eggertz Forsmark. Hon är en av talarna under den stora 

IDA-mässan i Göteborg som öppnade den 24 nov. Under mässan träffas representanter från idrotten, kommuner och politiken 

för att diskutera hur människor ska kunna idrotta och ha en aktiv fritid i framtiden 

  



- Gymnastik är en av de största flickidrotterna och den växer för varje år. Men den skulle kunna vara mycket större - vi har 

massor av barn i kö till barngympan över hela landet och det är bristen på lokaler med utrustning för gymnastik som är det 

stora problemet, säger Gymnastikförbundets ordförande Malin Eggertz Forsmark.  . 

  

Rubriken på Malin Eggertz Forsmarks seminarium är 'Rädda Gympan'. Motorikforskaren Ingegerd Ericsson deltar också, 

liksom tidigare under ett seminarium i Almedalen 2009. 

- Mycket litet har förändrats sedan dess, säger förbundsordföranden. När nya idrottshallar byggs i kommunerna är det tyvärr 

oftast utan utrustning för gymnastik. Det är inte bara ett problem för gymnastikens tillväxt, det är ett folkhälsoproblem. Barn 

behöver allsidig motorisk träning, det gynnar deras utveckling både kroppsligt och mentalt, och redskapsgymnastiken är en 

viktig del i detta.  Idag finns så mycket bra, roliga, lätthanterade redskap för olika typer av lokaler. 

  

- Inte en tom idrottshall till utan gymnastikredskap, kräver förbundsordföranden! 

 
Birgitta Rittner 
 

 

 

 
Arsalan i bygel 

FOTO: Ahmadreza Chenarakipour 

Svenska Cupen i Manlig Artistisk Gymnastik 
2010-11-21 
Guld i ungdomscupen till Arsalan Chenarakipoor från Motussalto - lagguld till Hammarbygymnasterna. 
Förbundskaptenen Fredrik Pierreville rapporterar: 

- I helgen gick nationella cupen i Sollentuna. Då seniorerna tyvärr är småskadade valde man att ställa in seniortävlingen. I 

den äldsta klassen U16 vann Arsalan Chenarakipoor från Motussalto med en mycket fin poäng,  81,40. Silvret gick till Prince 

Mayiza från Brommagymnasterna,  och brons till Christopher Soos, Halmstad frigymnasterna. Den totala lagtävlingen vanns 

av Hammarbygymnasterna. Silvret gick till Motussalto och bronset till Brommagymnasterna. 

För övriga resultat se under resultat på tävlingssidorna för Manlig AG. 

                                                        
3 december åker ett svenskt lag till den internationella tävlingen Future Cup  i Österrike. I det svenska laget ingår Arsalan 

Chenarakipoor Motussalto, Oskar Kirmes,  Älvsbygymnasterna, Christopher Soos,  Halmstad frigymnasterna,  och Kim 

Wanström,  Hammarbygymnasterna. Vi önskar dessa gymnaster lycka till! avslutar förbundskaptenen. 

Vår landslagssponsor Vera Sport har ett helt bildreportage från Svenska Cupen på sin hemsida! 

 
Birgitta Rittner 

 

 

 

http://www.verasport.se/bildreportage.aspx?id=257


Ida G till barrfinal i Glasgow 
2010-11-19 
I damernas världscup i artistisk gymnastik i Glasgow har Ida 'Idi' Gustafsson kvalificerat sig för barrfinal. 
Hon kvalade in som fyra med poängen 13,275. Se också videoklipp från tävlingarna på British Gymnastics 
hemsida - bland annat med Idis kval i bom! 
Resultatsidan 

Webb-TV  (klicka till rutan med Ida Gustafsson i bom) 

I bom  fick Ida 12.90 och en tionde placering. Veronica Wagner tävlade också i bom och gjorde en fin serie men föll tyvärr 

och slutade på poängen  12,725. Ida tävlade också i fristående och klarade sitt d-slut men var tyvärr utanför två gånger. 

Slutpoäng 12,55. I barrfinalen blev det till slut en åttonde plats för 'Idi' - som nu är tillbaka på tävlingsarenan! 

 
Birgitta Rittner 

 

 

Riksidrottsforum - från ett ungt perspektiv! 
2010-11-18 

Läs hur två unga inom Gymnastikförbundet upplevde årets viktigaste församling inom idrotten. 

Ungdomsdelaktighet var i fokus på en del av Riksidrottsforum i Malmö, 12-14 november 2011. Läs här - 

och bli inspirerat! 

Gymnastikförbundet var representerat genom Ungdomsrådsmedlem Annika Hernmo samt Johanna Olsson från Dalby 

GF/Motus-Salto. Vi ger ordet till Annika: 

Helgen den 11-14 november var jag, Annika Hernmo, och Johanna Olsson med på Riksidrottsforum i Malmö. I 
samband med denna helg var det även träffen ”Unga Ledare” som Riksidrottsförbundets ungdomsråd 
arrangerade. 

Såhär gick det till.. 

Träffen ”Unga Ledare” startade på torsdagskvällen med en middag för de cirka 60 ungdomar som samlats för att 
tillsammans diskutera aktuella ungdomsfrågor. Dock fick de aktuella frågorna vänta tills morgondagen, för under 
resten av torsdagskvällen var det buggkurs som gällde för oss. 
 
Fredagen var däremot fullspäckad med föreläsningar och diskussioner. RF:s ungdomsråd började presentera sitt 
arbete och vad de sysslar med. Därefter var det dags för tre specialförbund att berätta om deras ungdomsarbete i 
förbunden. Först ut var naturligtvis vi i gymnastiken. Jag hade gjort en fin powerpointpresentation som visade på 
några av våra projekt vi jobbat med det senaste åren. Till exempel Power & Performance, Flip’a’trick, Flickis.se 
och Eurogym. Jag pratade även om våra tankar om gymnastikens image och hur vi vill förändra denna. För visst 
ska det vara coolt att vara GYMNAST?! 
Efter denna föreläsning fick vi jättepositiv feedback och många var imponerade över det arbete vi utfört. Dock 
reagerade många deltagare på att vi i Gymnastikförbundet inte har någon ungdomsrepresentant i styrelsen - men 
ska det behövas!? Vi lyckas ju bra ändå tycker vi. 

Inspiration 

Även Fotbollsförbundet och Golfförbundet presenterade deras arbete. Både jag och Johanna fick här många nya 
tankar och funderingar kring hur vi ska jobba vidare med ungdomsdelaktighet i Gymnastikförbundet, bland annat: 

 Aktiv kommunikation genom nyhetsbrev till unga 

http://www.british-gymnastics.org/site/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
http://www.british-gymnastics.org/site/index.php?option=com_content&task=view&id=1684&Itemid=419


 Framtidens ledare 

 SM i SM (stödjande miljöer) 

 Engagerad 2.0 

Eftermiddagen bestod av en paneldebatt med personer som David Lega (Riksidrottsstyrelsen), Petra Sörling (Vice 

Ordförande i Bordtennisförbundet) och Johan Kannerberg (SISU:s Förbundsstyrelse). Här ställdes paneldebatten inför många 

olika frågor, bland annat om hur vi ungdomar ska arbeta för att nå styrelseposter. Det viktigaste att ta med sig härifrån är att 

vi ungdomar inte ska vara i en styrelse bara för att vi är unga, utan vi ska vara med för att vi vill och förtjänar platsen! 

Därefter fick vi en fantastik föreläsning av Elaine Bergqvist, en otroligt duktig person som talade om 
härskartekniker. Vi fick perfekta tips om hur vi ska hantera personer som på något sätt försöker trycka ner unga 
eller oerfarna personer. 

 
Fotograf: SISU 

Riksidrottsforum 

På kvällen startade själva Riksidrottsforumet, som är ett möte med Riksidrottsförbundets alla idrotter 
representerade och där viktiga frågor diskuteras inför nästa års årsmöte. Temat under denna helg var ”Vägen 
framåt för svensk idrott”. Det diskuterade saker som Facebook, Twitter, hemsidor, omvärldsanalyser, framtidens 
barn- och ungdomsidrott och framtidens idrottsytor. Det krävs mycket av alla förbund för att vi ska leva upp till den 
samhällsförändring som sker.  
Lördagskvällen slutade med en stor bankett för de 550 deltagarna och en god gåsamiddag. 

Detta tar vi med oss! 

Med oss från denna helg tar jag och Johanna främst de tankar som skapats kring ungdomarnas viktiga delaktighet och även 

hur facebook med mera måste användas för att idrotten ska hänga med i den förändring som sker i samhället. Vi har även 

under denna helg pratat med representanter från många andra förbund och fått ta del av hur de jobbar med ungdomsfrågor 

och aktiviteter. 

För dig som vill veta mer - och själv påverka! 

Ett stort tack till Annika och Johanna för deras reportage från RIM. Jobbigt att ha missat RIM? Kolla in RF:s webb-tv och se 

föreläsningar och diskussioner här.  

Brinner du själv för ungdomsfrågor, se till att uppdatera dig på Flickis.se, och var gärna med och diskutera i forumet och låt 

oss ta del av DINA synpunkter. 

 
 
Jonas Juhl Christiansen 

 

 

http://www.sisuidrottsutbildarna.se/Kurserochprogram/Organisationslara/Framtidensledare/
http://www.rf.se/ImageVault/Images/id_12001/ImageVaultHandler.aspx
http://www.sisuidrottsutbildarna.se/Pedagogiskttorg/Pedagogisktstodmaterial/Organisationsledare/Engagerad20/
http://www.sisuidrottsutbildarna.se/Nyheter/Sewebb-tvfranRiksidrottsforum/
http://www.sisuidrottsutbildarna.se/Nyheter/Sewebb-tvfranRiksidrottsforum/
http://www.flickis.se/


 

FOTO: Christian Thomassen 

Teamgym2010 - beställ officiell DVD! 
2010-11-15 

Återupplev de fantastiska ögonblicken under EM i truppgymnastik. Se godbitarna i 'Highlights from 

Teamgym2010' - och glöm inte att du kan beställa den officiella DVD:n från www.teamgym2010.se! 

 

Birgitta Rittner 

 

 

 

Silver i Marseille 
2010-11-12 

Silver i Massilia Open i Marseille för det svenska laget, rapporterar Staffan Söderberg. I konkurrens med 

14 lag med deltagare från Canada, Australien, Holland, Belgien, USA och åtta lag från franska centra! 

Staffan fortsätter: - Våra tjejer gjorde en mycket bra tävling och blev tvåa på 99,80. Vann gjorde Belgien på 99,95; trea blev 

Marseilles lag med 99,2. Lina Sjöberg fick 50,1, Julia Rumbutis 49,1 och Victora Genberg 47,25. 

Fler bilder är utlovade! 

 

Birgitta Rittner 



 

Kim i ringar 

FOTO: Hammarbygymnasterna 

Seger för Kim Wanström i Coupe Avenir 
2010-11-10 

Ännu en ung manlig gymnast visar framfötterna: I tävlingen Coupe Avenir i Belgien mötte 12-årige Kim 

Wanström från Hammarbygymnasterna för första gången internationella medtävlare i den yngsta klassen 

- och vann med rejäl marginal. 

Kim fick högsta poängen i fem av sex grenar och totalt fem poäng till silvermedaljören. Hammarbys lag -98 och yngre vann 

före ett belgiskt och franskt lag från resp länders utvecklingscentra. Grattis alla!  

 

(Om det är någon som tycker sig känna igen Kim Wanströms efternamn så har han två systrar som också tillhör Sverige-

eliten i gymnastik. Michelle - som var med i den trupp som nyss tog hem EM-silver i truppgymnastik - och Nicole, som 

tävlade för Sverige  i JEM i kvinnlig artistisk gymnastik.)Båda tävlar för Stockholm Top Gymnastics - Kims tränare Hans 

Goldring vill gärna påpeka att Nicole också startade i Hammarbygymnasterna.) 

 
Birgitta Rittner 

 



 

Anna Skogholm och Irene Samuelsson i Gymmix-montern 

Gymmix på Allt för Hälsan 
2010-11-08 

Gymmix-montern på Allt för hälsan - Sveriges största hälsomässa som vänder sig mot alla som är 

intresserade av träning och den breda 'må bra-marknaden'. 

Gymmix projektledare Irene Samuelsson berättar mer: - Vår viktigaste uppgift under mässan var att visa vilka 

gymnastikföreningar i Stockholm som har kvalitetssäkrad gruppträning. Det gjorde vi tillsammans med flera 

stockholmsföreningar: Gymmix Huddinge, Gymmix Rissne,  Gymmix Kungsängen och Saga Motion. Också Lillsved fanns 

på plats för att berätta om sina hälsopedagogutbildningar. 

Temat för mässan i år är 'Passion' - och vi är verkligen passionerade gruppträningsutövare i Gymmix-föreningarna (idag 

finns 66 Gymmix-föreningar över hela landet, från Höllviken i söder och Haparanda i norr), avslutar Irene.  Allt för Hälsan är 

idag den största konsumentriktade mässan för tränings- och 'må bra-intresserade'.  Gymnastikförbundets Gymmix-monter låg 

mycket centralt placerat, nära Blossom (som lanserar sin nya tidning och fungerar som konferencier från scenen mitt i 

mässan). Här syntes många träningsverktyg - inte minst kettlebells verkar vara den mest populära just nu. Populärt var också 

ett pass med Zumba från scenen - en blandning av dans och workout till hetsiga latinamerikanska rytmer.  

Irene Samuelsson summerar: - Mässan var mer varm och positiv i år och Gymmix fick ta ordentligt med plats med vår glada 

monter med positiva medarbetare. Som vanligt är det en stor blandning av utställare - massage, meditation och friskvårdskoll 

att prova på. Mat – ett ämne som växer ständigt. Back to basic när det gäller styrketräning, och utegymen börjar ta plats.  En 

mängd av seminarium kring trendspaning, hälsa och stress som forttfarande är stort. Att motverka åldrandet ett annat fokus 

inom hälsobranschen idag, avslutar Irene. Målgruppen aktiva äldre är stor och växande! 

 
Birgitta Rittner 

 

 

 

http://old.gymnastik.se/Grupptraning/Gymmix1/GymmixSverigekarta/
http://www.alltforhalsan.se/common/category.aspx?id=3793


Fin comeback för 'Idi' och vinst för Julia 
2010-11-08 

Två klara segrarinnor i Svenska Cupen respektive Juniorcupen - en härlig comeback för Ida Gustafsson 

och en klar seger även för förstaårsjunioren Julia Rumbutis. 

- Det har varit tufft för 'Idi', säger hennes tränare Helena Andersson, men nu känns allt väldigt bra! I Idas första tävling på 

nära ett år gjorde hon (med ett förenklat program) 52.050. Det blev också ytterligare tre guld i grenfinalerna i fristående, barr 

och bom. (Ida gjorde bara ett hopp i mångkampen.) Tvåa kom Lina Sjöberg (45,550) och trea blev Jenny Sjöberg med 

40,300. Ida Jonsson tvingades tyvärr bryta tävlingen efter ett missöde i uppvärmningen i fristående. 

Nästa utmaning för Ida Gustafsson blir världscupen i Glasgow, dit hon åker tillsammans med Veronica Wagner (som troligen 

endast tävlar i bom). 

Också Julia Rumbutis gjorde en fin tävling i Juniorcupen och tog hem segern i mångkampen med 48,250 före Victoria 

Genberg (44,5) och Ida Rothe (43,9). Julia tävlar nästa gång i Massilia Cup tillsammans med Victoria Genberg,  där de bland 

andra möter USA:s 95:or. 

Mer information på tävlingssidorna för kvinnlig artistisk gymnastik! 

 

Birgitta Rittner 

 

 

FOTO: Foto: Håkan Nordström, Nordström Bild AB 

Domsjö stödjer Örnsköldsviks GK 
2010-11-03 

Örnsköldsviks GK har fått en egen sponsor i det lokala storföretaget Domsjö med en verksamhet som 

utgår från virkesråvara. I sortimentet finns bland annat en cellulosaprodukt som ingår i rymdkapslarnas 

värmesköld! 

Domsjö Fabriker i Örnsköldsvik förädlar förnybar virkesråvara till produkter med stark miljöprofil, berättar Ö-viks 

ordförande Liselotte Pettersson. En av huvudprodukterna är specialcellulosa - annat är lignin och bioetanol. 

En verksamhet som ligger en bit bort från rytmisk gymnastik? Vad förbinder er? 

-  Jag tror att de har valt att stödja oss för att vi som lokal förening finns där Domsjö har sin verksamhet 
och för att vi hela tiden strävar mot toppen! Som jag ser det har vi lite av samma tänkande. I klubben 
vill vi ständigt sträva mot nya mål och förbättra oss. Det vill Domsjö också. 
- Vi är oerhört tacksamma att Domsjö Fabriker har valt Örnsköldsviks GK som 
samarbetspartners.Gymnasterna kan nu delta i fler tävlingar både inom och utom Sverige.Det ger oss 
möjlighet att utveckla gymnasterna både internationellt och nationellt, avslutar Liselotte Pettersson. 
Birgitta Rittner 

http://old.gymnastik.se/Tavling/Kvinnlig-Artistisk-Gymnastik/Nyheter/Nyheter2010/Vinnare/


 

Svenska EM-medaljer i hopprep 
2010-11-02 

Ett EM avlöser det andra. Det är alltid roligt att skriva om svenska framgångar - i hoppreps-EM i 

Antwerpen blev det två bronsmedaljer i tripplar och en fin niondeplats för svenska hopprepsgymnaster, 

rapporterar Kajsa Murmark. 

Kajsa berättar: - Det blev två bronsmedaljer i grenen tripplar genom Jessica Rosvall (119 tripplar) och Oliver Åström Möller 

(180 tripplar). Olivers gamla rekord på tripplar sattes under VM i England (177) och nu slog han detta med 3 hopp. Just nu 

Sveriges bästa gren som gynnar teknik och spänst! 

- Den bästa  prestationen gjorde dock Jolin Holmgren i sin första EM start individuellt. En målmedveten och hårt satsande 

tjej! Hon blev totalt 9:a i tävlingen av 35 startande. Bästa grenarna var 30 sek med 88 steg (personligt rekord) och 3 minuter 

med 432 steg (också det personligt rekord).Freestylen gick bra, men några fel smög sig in på slutet. 

Tävlingen gick i Lotto Arena i Antwerpen inför 1500 på tävlingen och med prisutdelning och gala på kvällen med 3500 i 

publik, slutar Kajsa Murmark. 

 

 
Birgitta Rittner 
 



 

Medaljer till Julia Rumbutis och Lina Sjöberg 

Nord-EM: 'Vi bygger för framtiden' 
2010-11-01 

Ett mycket ungt svenskt lag har tävlat i Nord-EM. Agneta Göthberg summerar: 'Vi bygger för 

framtiden.Fyra juniorer och en seniorgymnast har gjort ett bra Nord-EM. Lagbrons efter Wales och 

Finland, två brons till förstaårsjunioren Julia Rumbutis (hopp och fristående) samt ytterligare ett brons till 

Lina Sjöberg i barr.' 

- . Ida Rothe och Victoria Genberg gjorde stabila insatser, Jennifer Merkell (som hoppade in som reserv) gick till final i bom, 

Lina Sjöberg gjorde en riktigt fin tävling efter en lite motig period och placerade sig även som femma i hopp och i fristående. 

Bäst lyckades förstaårsjunioren Julia, som tog hem brons i två grenfinaler och även en sjätteplats i barrfinalen. Vi är nöjda 

med det här unga lagets insatser, säger förbundskaptenen Agneta Göthberg. 

 

Lagresultat: Wales 151,15,  Finland 149,20,  Sverige 144,75 

Hopp: Jessica Hogg, Wales 13,375 ;  Annika Urvikko, Finland 13,275;   Julia Rumbutis 13,225 (Lina Sjöberg 5:a, 12,825) 

Barr: Rosanna Ojala, Finland 12,70 ;  Ida Laisi Finland, 12,55;   Lina Sjöberg 12,30 (Julia Rumbutis 6:a 11,50) 

Bom: Angel Romaeo. Wales 13,35;   Raer Theaker Wales 13,20;  Reeta Pietilä Finland 13,15;  (Jennifer Merkell 5:a, 11,35) 

Fristående: Angel Romaeo 13,35;   Annika Urvikko, 13,20;   Julia Rumbutis 12,90 (Lina Sjöberg 5:a 12,25) 

 
Göthberg/Rumbutis/BR 
 



13 finalplatser, 4 medaljer resultatet på NM i trampolin 
2010-10-25 

Nordiska Mästerskapen i Trampolin är över - resultatet blev klart bättre än förra året. 

Medaljörerna är Sam Boeckelman 3:a i ungdom pojkar. Tove Larsson 3:a Junior flickor, samt Josef Baudtler 2:a och Ivan 

Paust 3:a i junior pojkar. Oscar Smith  i seniorklassen tog en fjärdeplats, bara 1,3 poäng efter de tre danskarna Peter Jensen, 

Daniel Praest och Christian Andersen. I det stora hela en mycket bra klass på tävlingen. 

Vid sidan om NM tävlingarna avgjordes också en DMT tävling dam och herr klass. Damklassen vanns av Hedda Brorsson, 

UGF, och i herrklassen togs bronset av André Kindberg-Smuk, UVGK. 

Alla resultat hittar du här 

 
Therese Nordfors/SL 
 
 
 
 

 

Malin Eggertz Forsmark och Georges Guelzec 

FOTO: Danielle Duchoud, UEG 

UEG-presidenten: Sverige garanti för lyckat 

evenemang 
2010-10-21 

Helena Björck har intervjuat UEG-presidenten Georges Guelzec under Teamgym2010. Han säger: 

"Sverige som arrangörsland är en garanti för ett lyckat evenemang"! 

Han är ordförande i Europeiska Gymnastikförbundet UEG och på plats i Malmö när det första europamästerskapet i 

truppgymnastik inleddes på torsdagen. Geoges Guelzec berättar för gymnastik.se om sina förväntningar på EM och varför 

han vet att det kommer att bli en succé. 

 

Vilka förväntningar och tankar har du inför det första europamästerskapet i truppgymnastik? 

- Jag ser mycket fram emot mästerskapet och förväntar mig både roliga och spännande tävlingar. Förhoppningsvis utan 

många skador vilket alltid är risken när aktiva tävlar är på ett stort mästerskap med hög stämning, stora förväntningar och 

ökad press. 

 

Varför valde UEG Sverige och Malmö som arrangör? 

- Vi tog emot en kandidatur från Svenska Gymnastikförbundet och när den beviljades var det förbundet som i sin tur valde 

Malmö som arrangörsstad. Vi visste sedan tidigare att Sverige är mycket bra på, och har erfarenhet av, att organisera stora 

mästerskap. Att ha Sverige som arrangörsland är en garanti för ett lyckat evenemang, de är alltid bra. 

 

Hur ser du på truppgymnastikens utveckling och vad tror du om dess framtid?  

Det här är det åttonde europamästerskapet i gymnastik men alltså det första officiella i truppgymnastik. Vi startade med sex 

nationer och här kommer vi att se tretton som tävlar, jag tror att det är en internationell utveckling som vi kan se i samhället 

inte bara inom gymnastiken. Jag tror att samhället behöver samlas och mötas kring idrottsevenemang som förutom själva 

tävlingarna ger glädje och nöje. Truppgymnastiken har framtiden för sig. 
Helena Björck 

http://old.gymnastik.se/Tavling/Trampolin/Resultat/2010/


 

FOTO: 2CFoto.no/Christian Thomassen 

Fint VM-kval för Måns! 
2010-10-17 

Måns har gjort ett fint VM-kval: 81,499 vilket också är nytt personligt rekord! Tonys VM-debut - kanske lite 

nerver - gav 76,965, en bit kvar till hans potential. 

Agneta Göthberg rapporterar via SMS från tävlingarna: Kanonstart av Måns i hopp, 15,766. Toni gjorde bra hopp också men 

lite skrynkligt, 15,333. 

Båda körde igenom barr. Måns fick 13,466 och Toni 13,333. Toni tyvärr fall i räck, 11,66. Måns tog hela serien i räck men 

steg i landningen. 13,3. Måns gör ett mycket bra fristående,med något djup landning - 14,2. Toni får en studs i första volten 

och lite skakiga landningar - 12,5.  

Måns gick igenom sin bygelserie men hade ett mycket tungt avhopp som troligen inte blev  godkänt.  Poäng 10,833. Toni ett 

fall tyvärr och poäng 10,80. Måns avslutade med en bra serie i ringar utan misstag, fick 13,8 - slutpoäng 81,499. Bravo 

Måns!  Toni gick igenom serien men hade lite balansmissar och steg i landningen. 13.33 och en slutpoäng på 76,965. 

Förbundskaptenen David Ahlin kommenterar:   

- Måns klarade av den målsättning som vi satte upp för mästerskapet - att gå igenom alla sex redskapen utan fall. Det är en 

mycket stark prestation och vi är alla mycket nöjda. 

  

- Nu krävs fortsatt hård träning för att lägga in alla de nya moment som är på gång i alla redskap. Inför VM i Tokyo nästa 

höst är planen klart svårare serier i alla redskap. Vi kommer att satsa ännu mer på att öka kvaliteten i träningen, bland annat 

genom fler träningsläger tillsammans med andra länders landslag. . 

  

- Toni kom inte riktigt upp till sin kapacitet idag. Han kan bättre. Han visade på Mälarcupen att han kan ligga en bra bit över 

80 poäng när serierna sitter som de ska, avslutar David Ahlin. 

 Mer information om  VM i Rotterdam på FIG:s hemsida  och länk till arrangörens hemsida 

Länk till FIG:s hemsida på Youtube 

 

http://www.rotterdam2010.sportcentric.com/
http://www.gymnastics2010.com/en/
http://www.youtube.com/user/figchannel


 

 

  

 

 
Birgitta Rittner 



 

FOTO: 2CFoto.no/Christian Thomassen 

Damernas VM-kval i Rotterdam 
2010-10-16 

VM-kvalet är över för både Ida och Veronica och har gått bra. Agneta Göthberg kommenterar resultatet. Vi 

har också bilder från tävlingarna tack vare den norske fotografen Christian Thomassen 

(2CFoto.no/Christian Thomassen) 

 

Ida fick 11,8 i barr. Hon klarade hela serien men böjde benen i avhoppet så hon fick inget D-slut. I bom stod hon hela serien. 

13,766 - kanon och nytt personligt rekord. Virre stod också. Lite vingel och lite djup landning - 13,233. Bravo! 

I fristående klarade Ida alla sina volter. Några steg i landningarna. 12,93. Hoppet var fint, högt och spänt, säger Agneta 

Göthberg. hon fick en liten studs i landningen. 13,766 - totalt 52,273 för Ida i VM-kvalet. Jämfört med 2009 har hon kört 

minst lika bra, trots mycket sämre förutsättningar i förberedelserna på grund av skadesituationen. Och hon ligger nu närmare 

de bästa i utförande! 



Bilder som vi fått från den norske VM-fotografen Christian Thomassen.





 

 
Birgitta Rittner 

 

 

Jonna får egen klädkollektion från GK 
2010-10-16 

Jonna Collection! Gymnastikförbundets landslagssponsor Vera Sport lanserar Jonnas egna GK-favoriter 

som en egen kollektion. Tre dräkter försedda med Jonnas signatur säljs från och med nu i Vera Sports 

webbshop och lanserar under helgens tävling i Västerås. Alla dräkterna är utvalda av Jonna från GK Elite 

Sportswears senaste katalog och kan beställas fram till och med sommaren 2011. 



 

 

 

Du hittar alla detaljer om Jonnas egen kollektion på Vera Sports hemsida! 

 
Birgitta Rittner 

 

 

 

http://www.verasport.se/


Fler rapporter från VM i Rotterdam 
2010-10-12 

Allt väl i Rotterdam. Måns och Toni har kört sin podieträning och är nöjda, säger Agneta Göthberg. 

Veronica och Niklas Heckscher rapporterar via Facebook att allt känns bra - Ida har kört fullt och ska 

träna igen torsdag kväll. - Veronica ser bra ut på bom, idag har hon också kört barr under träningen, 

berättar Agneta. 

Dagens Facebookrapport från Niklas: - Killarna har nu också varit på podiet. Jag hann inte se bygel och ringar för att hinna 

till tjejernas träning. Det såg lugnt och bra ut från läktaren. Måns hoppade och körde fristående mycket bra och Toni körde 

riktigt bra räck. Lite missar fick vi också se, men ingenting som inte hinns rättas till innan tävlingsdagen.... 

 Tjejerna har haft en bra första träning idag. Alla befinner sig nu på hotellet och tar igen sig lite. Strax efter 18 åker vi tillbaka 

till hallen för att äta middag och efter det köra andra passet som startar 20.00. 

Veronica skriver: Hej hej! Tillbaka på hotellrummet efter ett mycket bra första pass! Ida köttade idag och såg strålande fin ut! 

Fullt på bom och fullt på fristående otroligt fint och framförallt.. Foten håller! Vi började återigen med bom och vi värmde 

upp väldigt intensivt idag för att vara helt varma när vi skulle kliva upp på bommen. .. Jag pumpade svårigheter efter 

svårigheter och det kändes lugnt och fint idag. Ida ser verkligen bra ut och vi alla är glada över "fotframgångarna". ;-) Helt 

strålande bra fristående körde hon oxå, medans jag körde grunder på matta. Idag var jag återigen uppe och svingade i barren. 

Å jag måste ju säga att det är väldigt kul det här. 

Det låter lovande tycker hemmaläsarna! 

  

Tidigare rapporter från Rotterdam; 
Niklas Heckscher skriver på Gymnastikförbundets Facebook-sida: 'Efter ankomst till Rotterdam igår har damerna, Ida och 

Veronica, under dagen klarat av de första två passen. Skönt för tjejerna att komma igång på allvar. Redan imorgon är det 

podieträning så det blir verkligen in i hetluften direkt. Vi har inte hunnit se så mycket av de andra gymnasterna idag. USA 

såg vi dock lite på barr och de ser inte helt förvånande mycket starka ut. De hade sin första träningstid kl. 07.00 imorse och 

Veronica pratade som hastigast med Alicia Sacramone och hon berättade att det kändes som att hon körde sina bomserier i 

sömnen.  

Kan också meddela att killarna, Måns och Toni, kommit till rätta och installerat sig på hotellet.' 

Per telefon rapporterar Agneta Göthberg under onsdagen att Veronica körde sin bomserie fint under podieträningen. Ida 

Jonsson har tyvärr landat illa på en fot under barrträning och kör nu bara träningar utan nedslag. - Foten är blå men gör inte 

ont, säger Agneta, så nu hoppas vi att den är kurant till lördagen! Herrarnas träning har också gått bra och de har 

podieträning tidigt torsdag morgon.   

Här hemma håller vi tummarna för de fyra svenska VM-gymnasterna! Ida Jonsson och Veronica Wagner tävlar den 16 

oktober kl. 20:00-21:00. Toni Simonen och Måns Stenberg tävlar den 18 oktober 09:00. 

Mer information om  VM i Rotterdam på FIG:s hemsida  och länk till arrangörens hemsida 

Länk till FIG:s hemsida på Youtube 

Länk till Gymnastikförbundets tidigare pressinformation om VM i Artistisk Gymnastik 2010 

 
Birgitta Rittner 
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http://www.rotterdam2010.sportcentric.com/
http://www.gymnastics2010.com/en/
http://www.youtube.com/user/figchannel
http://www.gymnastik.se/Genvagar/Media/?nd_ukey=11cef52e22b437ff1fd3395cb8d08348&nd_view=view_pressrelease&nd_id=480173


strålande bra fristående körde hon oxå, medans jag körde grunder på matta. Idag var jag återigen uppe och svingade i barren. 
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Niklas Heckscher skriver på Gymnastikförbundets Facebook-sida: 'Efter ankomst till Rotterdam igår har damerna, Ida och 
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såg vi dock lite på barr och de ser inte helt förvånande mycket starka ut. De hade sin första träningstid kl. 07.00 imorse och 

Veronica pratade som hastigast med Alicia Sacramone och hon berättade att det kändes som att hon körde sina bomserier i 

sömnen.  

Kan också meddela att killarna, Måns och Toni, kommit till rätta och installerat sig på hotellet.' 

Per telefon rapporterar Agneta Göthberg under onsdagen att Veronica körde sin bomserie fint under podieträningen. Ida 

Jonsson har tyvärr landat illa på en fot under barrträning och kör nu bara träningar utan nedslag. - Foten är blå men gör inte 

ont, säger Agneta, så nu hoppas vi att den är kurant till lördagen! Herrarnas träning har också gått bra och de har 

podieträning tidigt torsdag morgon.   

Här hemma håller vi tummarna för de fyra svenska VM-gymnasterna! Ida Jonsson och Veronica Wagner tävlar den 16 

oktober kl. 20:00-21:00. Toni Simonen och Måns Stenberg tävlar den 18 oktober 09:00. 
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träna igen torsdag kväll. - Veronica ser bra ut på bom, idag har hon också kört barr under träningen, 

berättar Agneta. 

Dagens Facebookrapport från Niklas: - Killarna har nu också varit på podiet. Jag hann inte se bygel och ringar för att hinna 

till tjejernas träning. Det såg lugnt och bra ut från läktaren. Måns hoppade och körde fristående mycket bra och Toni körde 

riktigt bra räck. Lite missar fick vi också se, men ingenting som inte hinns rättas till innan tävlingsdagen.... 

 Tjejerna har haft en bra första träning idag. Alla befinner sig nu på hotellet och tar igen sig lite. Strax efter 18 åker vi tillbaka 

till hallen för att äta middag och efter det köra andra passet som startar 20.00. 

Veronica skriver: Hej hej! Tillbaka på hotellrummet efter ett mycket bra första pass! Ida köttade idag och såg strålande fin ut! 

Fullt på bom och fullt på fristående otroligt fint och framförallt.. Foten håller! Vi började återigen med bom och vi värmde 

upp väldigt intensivt idag för att vara helt varma när vi skulle kliva upp på bommen. .. Jag pumpade svårigheter efter 

svårigheter och det kändes lugnt och fint idag. Ida ser verkligen bra ut och vi alla är glada över "fotframgångarna". ;-) Helt 

strålande bra fristående körde hon oxå, medans jag körde grunder på matta. Idag var jag återigen uppe och svingade i barren. 

Å jag måste ju säga att det är väldigt kul det här. 

Det låter lovande tycker hemmaläsarna! 

  

Tidigare rapporter från Rotterdam; 
Niklas Heckscher skriver på Gymnastikförbundets Facebook-sida: 'Efter ankomst till Rotterdam igår har damerna, Ida och 

Veronica, under dagen klarat av de första två passen. Skönt för tjejerna att komma igång på allvar. Redan imorgon är det 

podieträning så det blir verkligen in i hetluften direkt. Vi har inte hunnit se så mycket av de andra gymnasterna idag. USA 

såg vi dock lite på barr och de ser inte helt förvånande mycket starka ut. De hade sin första träningstid kl. 07.00 imorse och 

Veronica pratade som hastigast med Alicia Sacramone och hon berättade att det kändes som att hon körde sina bomserier i 

sömnen.  

Kan också meddela att killarna, Måns och Toni, kommit till rätta och installerat sig på hotellet.' 

Per telefon rapporterar Agneta Göthberg under onsdagen att Veronica körde sin bomserie fint under podieträningen. Ida 

Jonsson har tyvärr landat illa på en fot under barrträning och kör nu bara träningar utan nedslag. - Foten är blå men gör inte 

ont, säger Agneta, så nu hoppas vi att den är kurant till lördagen! Herrarnas träning har också gått bra och de har 

podieträning tidigt torsdag morgon.   

Här hemma håller vi tummarna för de fyra svenska VM-gymnasterna! Ida Jonsson och Veronica Wagner tävlar den 16 

oktober kl. 20:00-21:00. Toni Simonen och Måns Stenberg tävlar den 18 oktober 09:00. 
Birgitta Rittner 

http://www.rotterdam2010.sportcentric.com/
http://www.gymnastics2010.com/en/
http://www.youtube.com/user/figchannel
http://www.gymnastik.se/Genvagar/Media/?nd_ukey=11cef52e22b437ff1fd3395cb8d08348&nd_view=view_pressrelease&nd_id=480173


 

Mälarcupen stor framgång för Toni Simonen 
2010-10-02 

De fyra VM-gymnasterna tävlade alla i Mälarcupen lördag 2 oktober. Alla med bra prestationer - men 

särskilt Toni Simonen fick till en riktig femetta. Med en riktigt fin och jämn mångkamp vann han den 

individuella seniortävlingen - 82,20 är också nytt personbästa. Bra utgångsläge inför VM i Rotterdam! 

Också Måns Stenberg gjorde en bra tävling och tog hem silver med 80.20 poäng - en liten miss i räck och fall i bygel 

dessvärre. Förbundskaptenen David Ahlin är nöjd med bådas insater: - Toni gjorde en väldigt bra tävling och har gått framåt 

rejält. För Måns del konstaterar jag att det går enligt plan, stadigt uppåt. I Minsk gick det bra i fyra grenar, här var fem grenar 

bra. Han kör sina nya svårare serier och prestationerna blir bättre för varje tävling. 

VM-gymnast är också Ida Jonsson, som vann seniorernas mångkamp. Förbundskaptenen Agneta Göthberg säger: - Ida visade 

idag upp nästan alla de svårigheter som hon körde innan hon skadade sig. 

Den fjärde VM-gymnasten, Veronica Wagner, tävlade i bom (som är hennes enda gren i VM). I dag blev det ett fall från 

bommen, men i övrigt en stabil insats och ett fint avhopp. 

Många andra vinnare korades i dagens tävling - i skrivande stund saknas en del resultat, vi återkommer. Agneta Göthberg 

tillägger: - Det var en rolig tävling idag med nästan alla svenska gymnaster i olika åldrar. Jag gläder mig särskilt åt att bronset 

i damklassen gick till Sandviken - en i dessa sammanhang ganska 'ny' förening! 

Mälarcupens tävlingsledare Anders Hallqvist inledde tävlingarna med en erinran om den nyligen bortgångne Laszló Marton. 

- Utan Laszlós stora insatser för svensk gymnastik hade vi troligen inte stått här idag, sade Anders Hallqvist,  som utlyste en 

tyst minut för den oerhört respekterade tränaren Laszló Marton. Det var absolut tyst i Åkeshovshallen under denna 

känslofyllda stund. 

  

 
Birgitta Rittner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gemensam Gymmix-lansering och ledar-samarbete 
2010-09-29 

Inför höstterminsstarten valde gymnastikföreningarna i Fagersanna, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro i 

Västergötland att lansera varumärket Gymmix och presentera sin verksamhet tillsammans för att få fler 

män och kvinnor att få upp ögonen för den gruppträning, som de erbjuder i gymnastiksalar på olika 

platser i sina fyra hemkommuner. 

De fem Västgötaföreningarna Fagersanna IF, Hjo GF, Karlsborgs GF, Skövde GF och Tibro GF träffas sedan ett år tillbaka 

regelbundet för att inspirera varandra och för att diskutera gemensamma satsningar på utbildning. I våras valde de att bjuda in 

Irene Samuelsson, som är ansvarig för Gymmix Roadshow, för att få en presentation av Gymmix. Det resulterade i att alla 

fem föreningarna bestämde sig för att bli certifierade Gymmix-föreningar – och för göra en gemensam satsning på 

marknadsföring inför höstterminsstarten. 

 

Gemensam annons  och presskonferens 

I slutet av augusti bjöd föreningarna tillsammans in den lokala tidningen Skaraborgs Allehanda till en presskonferens, som 

resulterade i en artikel om Gymmix, Sverige-kortet och föreningarnas ledarsamarbete. 

– Vi lade bland annat stor vikt vid att berätta att alla som löser träningskort hos oss kan träna i alla våra föreningar och på 

andra platser i Sverige där det finns Gymmix-föreningar när de är på tillfälligt besök, säger Ulla Venetvaara, Skövde 

Gymnastikförening. 

Samma dag som artikeln publicerades annonserade alla föreningarna i tidningen.  

– Vi valde att göra en gemensam annonssida för att presentera varumärket Gymmix och all den träning som vi erbjuder på ett 

så tydligt sätt som möjligt, framhåller Tina von Brömssen i Hjo Gymnastikförening. 

Läs artikeln om nätverket i Skaraborgs Allehanda 

Ledarutbyte och gemensamma inspirations- och utbildningsdagar 
I och med den gemensamma satsningen på Gymmix får samarbetet mellan föreningarna, som kom till på initiativ av Tryggve 

Olsson på SISU Idrottsutbildarna i östra Skaraborg, en mer fast form.  

– Vi har kommit överens om att våra Gymmix-ledare får träna gratis i alla våra föreningar för att få inspiration och vi ska 

också göra i ordning en gemensam ledarlista så att vi kan vikariera för varandra vid behov, berättar Marie Karlsson i 

Karlsborgs GF. 

De 5 Västgötaföreningarna kommer även att arrangera vissa utbildningar på hemmaplan och egna inspirationsdagar, där 

föreningarnas Gymmix-ledare ges möjlighet att testa varandras träningspass. 

– Det är ett enkelt sätt att träffas och få inspiration av varandra, framhåller Tina von Brömssen. 

 

Läs Gymmix pressinfo  om Nätverket i Skaraborg  

 

 

 

Bra resultat i Bosphorus Cup 
2010-09-26 

Det har gått bra för våra yngre talanger i kvinnlig artistisk Gymnastik som tävlat i Bosphorus Cup i 

Turkiet. Sara Rumbutis rapporterar: bakom Rumänien var det Sverige som såg starkast ut! 

http://old.gymnastik.se/ImageVault/Images/id_6280/ImageVaultHandler.aspx
http://old.gymnastik.se/ImageVault/Images/height_1438/width_2000/storage_Edited/filename_hewVvhg-2zNPS8ZodhtB.jpg/id_6278/ImageVaultHandler.aspx
http://old.gymnastik.se/ImageVault/Images/id_6279/ImageVaultHandler.aspx


I söndagens grenfinaler tog Victoria Genberg hem två silver, i hopp och fristående. Ida Rothe tog silver i bom och brons i 

fristående, Julia två brons, i hopp och bom. Rumäniens Larisa Jordache tog inte otippat hem guldet i samtliga grenar, 

meddelar Staffan Söderberg som tillsammans med Sara Rumbutis finns på plats i Istanbul. 

I lördagens mångkamp visade Julia Rumbutis visade bra form och kom på andra plats med 50,35 poäng. En bra bit bakom 

Larisa Iordache, som hade 56,05 (och kom trea i JEM i våras), men ganska nära i hopp: Larisa hade 13.45, mot Julias 13.30, 

på samma utförda sträckt Yurchenko med skruv. Ida Rothe kom på en fin tredje plats med 47,05 efter en fallfri tävling. Frida 

Söderqvist hade två fall i bom, som var startredskapet, men körde fallfritt i övrigt. Totalt 39,45 och en tiondeplats. Victoria 

Genberg föll också två gånger i bom, men körde stabilt i övrigt. Victoria tävlade inte i barr, och slutade på 34,85. Nicole 

Wanström hade fall i bom och fristående och slutade på 33,25 efter tre grenar (tävlade inte heller i barr). 

Bra jobbat tjejer! 

 

Sara Rumbutis/Staffan Söderberg/BR 

 

 

 

Jonna visar ryggen 

Stadium filmar i Åkeshovshallen 
2010-09-25 

Fredag förmiddag i Åkeshovshallen - full fart med Stadiums filmteam och Jonna, Veronica, Måns och Toni 

i nya landslagskollektionen. Arbetet med många,många tagningar ska bli till en ny film i Stadiums butiks-

TV-kanaler! 

 

 

Birgitta Rittner 

 



DMT-guld till Jonas Nordfors 
2010-09-25 

Framgångarna fortsätter i Portugal - i dagens finaler med två medaljer: Jonas Nordfors vann elitklassen i 

DMT med 0,1 poängs marginal! Sam Boekelman körde en kanonserie i finalen och avancerade från femte 

till andra plats! 

 

Birgitta Rittner 

 

 

Trampolinframgångar på Loulé Cup i Portugal! 
2010-09-24 

Ett stort Grattis till Oscar Smith och Einar Utbo som har lyckats kvalificera sig till World Cup-final i 

Synkron. Efter ett lyckat kval lyckades de ta sig till final som 8:e par - i finalen avancerade de och slutade 

som sexa! 

 
Susanne Landin 

 

 

FOTO: Stefan Bengtsson 

VM i Rytmisk Gymnastik - Sverige klättrar uppåt 
2010-09-21 

Alla tre gymnasterna har tävlat färdigt i Moskva. Kristina Göthberg summerar: ännu ett par steg uppåt för 

Sverige! 

Kristina Göthberg summerar tävlingen i sin helhet vid datorn efter sista grenen under torsdagens tävlingar (23 september): 

-  Vi inledde VM med rep.  Jennifer inledde för svenskt vidkommande med den äran. Mikaela fortsatte på samma bana och 

Therese fullkomligt blixtrade som avslutning på den första tävlingsdagen här på VM. Dag två , tunnband, gick också 

bra; Mikaela först ut, och hon körde på topp. Therese hade ett litet, litet dropp i mitten men i övrigt körde även hon mycket 

bra.  

Onsdagsgrenen var boll och laget har klart förbättrat sin ställning jämfört med förra VM: Avslutningsdagen, torsdag, i 

sista grenen band, hade alla tre var sin miss. Therese inledde med att kasta bandet med foten alldeles för långt men gjorde 

därefter en nästan otrolig upphämtning, körde som en jaguar, helt perfekt!  

 

-  Jämfört med Mie har gymnasterna gått framåt rejält. Ännu är inte slutresultaten framme men efter tisdagens lagtävling låg 

de på 21 plats, en plancering som kan hålla även efter torsdagen. Detta resultat är vi mer än nöjda med.  Någon tiondel här 



och där ytterligare hade placerat oss topp 20 och det är i den stenhårda konkurrensen strålande. Thereses resultat visar också 

att hon definitivt  har en topp-24-placering inom räckhåll prestationsmässigt. Nästa år är det VM i Paris och OS-kval som 

gäller. 

I årets VM deltog 53 länder, 38 lag och 141 gymnaster. Tävlingarna TV-sänds i över 100 länder världen över. 

Resultat: 

 

Therese Larsson 
Rep: 24,300 

Tunnband: 23,500 

Boll: 24,050 

Band: 23,050 

Totalt: 94,900 

Mikaela Lindholm 
Rep: 21,900 

Tunnband: 22,650 

Boll: 22,100 

Band: 21,100 

Totalt: 87,750 

Jennifer Pettersson 
Rep: 21,700 

Tunnband: 22,550 

Boll: 22,200 

Band: 21,150 

Totalt: 87,600  
Nedan: Sveriges VM-gymnaster Jennifer Pettersson och Mikaela Lindholm i Moskva. 

 
  

  

  

Se också alla fina bilder från Moskva på förbundets Facebook-sida. 

 
Kristina Göthberg/BR 

 

 

http://www.facebook.com/pages/Gymnastikforbundet-Officiell-sida/101248909918618?v=wall&ref=ts#!/album.php?aid=23413&id=101248909918618


 

Högtflygande Alexxx 

Örebros EM-lag i mixed lovar: inga missar! 
2010-09-20 

Fjorton gymnaster, åtta tjejer och sex killar i åldrar från 28 till 16 utgör ett av Sveriges två EM-lag i 

mixedklassen i truppgymnastik. Örebro GF KIF lovar - inga missar i år! Alexandra Nyström, en av lagets 

fyra ledare, presenterarar Örebros framgångsrika lag med en kort film: 

Äldst i laget är Alexxx, Alexander Forsberg (bilden ovan). Han har också tränat de andra killarna i laget sedan de var små 

och nu är både han och de fem andra manliga gymnasterna i förutsättning för Örebros  mixedlag! 

Yngst är Angelica Thunell, född -94. Hon är en av fem gymnaster som ännu går i gymnasiet. De övriga i laget, i 

bokstavsordning: Sara Grundel, Linnea Gävbo, Sofia Hammar, Ellen Heldert, Mikael Johansson,Viktoria Larsson, Louise 

Nordström, Richard Persson, Andreas Rundh, Mikael Ström, Sofia Strömberg, Daniel Svensson.  

 

 

 

VM i Rytmisk Gymnastik 
2010-09-20 

FIG:s hemsida skriver om Sveriges tre duktiga gymnaster. 

http://www.moscow2010.sportcentric.com/vsite/vcontent/content/news/0,10869,5236-201140-218363-48626-310523-news-

item,00.html 

  

 

Birgitta Rittner 

 

http://www.moscow2010.sportcentric.com/vsite/vcontent/content/news/0,10869,5236-201140-218363-48626-310523-news-item,00.html
http://www.moscow2010.sportcentric.com/vsite/vcontent/content/news/0,10869,5236-201140-218363-48626-310523-news-item,00.html


 

Tävlingsgymnastiken fortsätter att öka! 
2010-09-14 

En väldigt angenäm uppgift är att publicera resultatet av en årlig avläsning av antalet tävlings- och 

träningslicenser. För åttonde året i rad kan vi konstatera att tävlingsgymnastiken fortsätter att växa! 

28.119 licensierade gymnaster innebär att gymnastiken växt till med ytterligare drygt tvåtusen aktiva 

jämfört med förra året. Största tillväxten i antal står (som tidigare) truppgymnastiken för, och den största 

procentuella tillväxten finns i den manliga artistiska gymnastiken. 

Köer till gymnastiken i storstäderna. Internationella medaljer i artistisk gymnastik. EM på hemmaplan. Svensk gymnastik är 

på frammarsch både genom internationella framgångar och genom många års tillväxt i ren numerär när det gäller 

tävlingsgymnastik. 

Totalt är nu drygt 28 000 gymnaster aktiva i respektive disciplin. De flesta är flickor (17.874 av totalt 28 119) men framför 

allt truppgymnastiken samlar många pojkar. 

 

De största tävlingsdisciplinerna är truppgymnastik (18 504), följt av artistisk gymnastik (1 605) och trampolin (538) och 

rytmisk gymnastik (237).  Den procentuellt största ökningen finner vi i år inom manlig artstisk gymnastik som ökat med 25 

procent, från 317 till 397 aktiva tävlingsgymnaster. 

Till detta kommer också 7106 som ännu bara har träningslicens. 

Nästa år hoppas vi kunna berätta att vi passerat 30.000-gränsen! 

 

Birgitta Rittner 

 

 



Fritidsresor ny samarbetspart för Bamsegympa 
2010-09-14 

Vintern 2010 startar Fritidsresor Bamsegympa för de minsta barnen i Bamseklubben. Det är ett nytt 

samarbete med Gymnastikförbundet och just nu är Pia Holm på Gran Canaria för att utbilda 

Bamseklubbens ledare till Bamsegympa-ledare. - Vi når ut till massor med nya barnfamiljer med 

Bamsegympan via Fritidsresor, säger Lena Lindahl, projektledare på Gymnastikförbundet. Räkna med 

ökad efterfrågan på Bamsegympa i föreningarna! 

Smyga som vargen, hoppa som lille Skutt och varva ner som Skalman. Till vintern startar Fritidsresor Bamsegympa för de 

minsta barnen i Bamseklubben, i samarbete med Gymnastikförbundet.   

– Många föräldrar efterfrågar alternativ till stillasittande och dataspel, medan barnen hakar på så länge det är kul och 

omväxlande, säger Bassam el Mattar, Fritidsresors Sverigechef. Cirka 20 000 barn om året deltar i Fritidsresors Bamseklubb. 

•          Start i oktober på Blue Village Lanzarote, Tenerife och Gran Canaria 

•          Gympan ingår i priset för Bamseklubben 

•          Cirka tre pass i veckan för alla barn som är med i Bamseklubben  

•          Ett pass tar 20 minuter 

•         Fritidsresors Bamsepersonal utbildas av instruktörer från Gymnastikförbundet 

•         Bamsegympan fortsätter sommaren 2011 på 23 Blue Village och Blue Star Club-anläggningar över hela världen. 

  

 

Birgitta Rittner 

 

 

Landslagskollektionen har kommit! 
2010-09-13 

Stadiums snygga SOC-kollektion är specialritad och specialtillverkad för landslagsgymnasterna - och nu 

har den kommit! Anna Skogholm och Hans Goldring sorterar fram de kläder som redan i veckan ska 

användas av våra landslagsgymnaster i internationella tävlingar: 

Therese Larsson, Mikaela Lindholm, Jennifer Pettersom tävlar i VM i rytmisk gymnastik, Måns Stenberg tävlar i Minsk, och 

Ida Jonsson och Veronica Wagner tävlar i en landskamp i Holland till helgen. 



 

 

Birgitta Rittner 

 

 

VM-laget! 

FOTO: Håkan Nordström 

Therese, Mikaela och Jennifer till VM i rytmisk 

gymnastik 
2010-09-08 

Therese Larsson har tränat hårt och intensivt inför kommande VM i rytmisk gymnastik, tillsammans med 

klubbkamraterna Mikaela Lindholm och Jennifer Pettersson. Snart är det dags - VM startar den 20 

september. De tre gymnasterna har rest och nu håller gymnastiksverige tummarna för svenska 

framgångar i Moskva. 

Lycka till Therese, Mikaela och Jennifer! Vi har fått löfte om rapporter via förbundets officiella Facebook-sida om 

uppkopplingarna till Moskva fungerar.. 

 

Birgitta Rittner 



 

BG vill också ta EM-guld 
2010-09-07 

Brommagymnasternas Erik Wibom har filmat förberedelserna inför kommande Teamgym2010. Det är 

ingen tvekan om att också herrtruppen från Stockholm har Guld I Sikte! 

- När vi tävlade i SM hade vi lite skador men nu är alla friska! BG:s tretton gymnaster är ett sammansvetsat gäng,  med 

filmaren, Erik Wibom, och Jonas Gustavsson som lagets 'åldermän' (båda födda -84) och fyra 92-or, Niklas Butén, Erik 

Johansson, Fredrik Westman och Rasmus Schröder, som de yngsta. Däremellan i blandade åldrar och 

bokstavsordning:  Gustav Bowin,  Mattias Branting, David Dahl, Gusten Hultberg, Stefan Höög, Jacob Melin och Niclas 

Öfverbäck. Ett gäng fyllt av självförtroende och stort fokus på den stora utmaningen i oktober - samma regler för herrarna 

som för damerna; först gäller det att bli bästa svenska lag i kvalet. Kämpinges herrar brukar kunna stå för en verkligt tuff 

match om förstaplatsen!  

 

Birgitta Rittner 

 

 

Maria Ståhl tillbaka i tjänst 
2010-09-07 

Gymnastikförbundets utbildningschef Maria Ståhl har återgått i tjänst efter sin barnledighet och rivstartar 

med verksamhetsplaner, budgetarbete och utbildarträff helgen 11 september. Maria har mejladress 

maria.stahl@gymnastik.se och telefon 08-699 6464. 

 

Birgitta Rittner 



 

Måns och Alexander jobbar med VM som mål 
2010-08-27 

Måns Stenberg är nu helt återställd från sin fotskada och tränar för fullt på sina nya serier. Han har nyss 

kommit hem från ett läger i Schweiz där han och Toni Simonen tillsammans med yngre juniorgymnaster 

också haft Dieter Hofmann som inspiratör. - Jag är lite förkyld just nu men annars i fin form, säger Måns. 

Alexander Manyakin är också nöjd: Måns program har spetsats som planerat. Det är en ny, mer mogen 

gymnast idag. 

-  Lite surt är det med  förkylningen, säger Måns. Den bröt ut efter Schweiz och har hindrat mig i träningen den sista veckan. 

Men annars känns det väldigt bra. Jag kör för fullt och jag ser verkligen fram mot att få tävla igen. Nu har jag tre tävlingar 

framför mig där jag ska pröva att allt håller - målet är att vara i total toppform till VM.  Säger Måns som lyser av 

självförtroende - t o m bygel går bra nu, säger han med ett snett leende. Inget ont som inte har något gott med sig - det blev 

mycket bygelträning under den långa konvalescensen.. 

Första tävlingen för Måns är testtävlingen i Åkeshov den 11 september. Därefter reser Måns till Vitryssland för att tävla och 

den 2 oktober tävlar han i Mälarcupen.  Sedan är det VM! 

Kom och titta på Måns i Mälarcupen! Han har nya program i alla grenar. Alexander berättar: - Måns kör svårare i alla grenar 

nu. I fristående, där Måns kom femma i världscupen med en utgångspoäng på 5,6, har han nu höjt sin serie till 6.1 poäng. I 

räck har han två nya moment och nu en utgångspoäng på 5,0. Bygel 4,9; ringar 5,2, barr 5,0 och hopp 6,6 (med Yurchenko 

med halv skruv). Hela vägen en höjning  - verkligen något att komma och heja på i Åkeshovshallen den 2 oktober. 

- VM är målet just nu, bekräftar Alexander. Det är där han ska vara i toppform. Men det riktiga slutmålet är förstås OS. Det 

är det vi jobbar för. Måns är mycket seriös och fokuserad i sin satsning. Jag tycker han har mognat både som person och 

gymnast.   

- Efter VM ska vi också till Kroatien och Stuttgart för att tävla i ett par världscuper, och mellan dessa två tävlingar planerar vi 

ett träningsläger i Stuttgart med Anatolij Jarmovskij, som bland annat har tränat Alexander Ditjatin, OS-mästare 1980. 

Härligt att ha Måns på banan igen! 

  

 

Birgitta Rittner 



 

Team Ignite - heta volter! 

FOTO: Andreas Gustafsson 

Flip'a'trick LIVE: Kolla in bilderna 
2010-08-24 

En solig sommarkväll i Kungsan - och grymma volter och mooves på scen! Se alla bilderna här. 

Se alla bilderna på Flip'a'trick hemsidan 
Har du egna bilder från Flip'a'trick eller någon annan gymnastik sammanhang? Se till att dela dem med alla intresserade, och 

lägg upp dem via en profil på Flickis.se direkt! 

 
 

Jonas Juhl Christiansen 

 

 

 

http://www.gymnastik.se/Ungdom/Flipatrickse/latestnews/BilderfranFlipatrickLIVE/
http://www.flickis.se/


 

Summering av Ungdoms-OS: vilken prestation 
2010-08-22 

Dags att summera Jonna Adlertegs deltagande i Ungdoms-OS - dit hon enligt tränaren reste för att skaffa 

sig mer internationell erfarenhet. 42 femtonåriga gymnaster från hela världen hade kvalificerat sig dit. 

Jonna blev tia i mångkampen, tog ett brons i grenfinalen i barr och kom på sjunde resp åttonde plats i 

fristående och bom. -Långt över förväntan, summerar Sebastian Melander. - Hon har varit grym! 

Bomfinalen vanns av Kina före Italien och Australien. Friståendetguldet gick också till Kina före Rumänien och Ryssland. 

I bomfinalen satsade Jonna, men hade ett fall och även ett par steg i landningen av avhoppet. Där blev det en åttonde plats. I 

fristående körde hon igenom hela programmet fint och fick en sjunde plats. - Allt sammantaget har hon gjort en fantastisk 

insats. Hennes svårighetsnivå är ännu inte tillräcklig för att hon idag ska kunna konkurrera om medalj i fristående i denna 

tuffa konkurrens. Men nu ska vi hem och jobba in nya övningar inför Jonnas nästa säsong som senior, säger Sebastian 

Melander.  

Jonna har i princip tävlat en hel vecka i rad - också det en nyttig erfarenhet inför framtiden, tycker hon själv.  - 

Podieträningen var för en vecka sedan och i och med att jag gick till mångkampsfinal och tre grenfinaler har det varit 

träning och tävling varje dag. Det är ju jättebra att ha fått pröva på det också. 

- Det har också varit roligt att se gymnasterna från andra länder utanför Europa. Särskilt Australien var en överraskning, jag 

tycker hon var jätteduktig. 

- Jag har fått ännu mer motivation att kämpa för att ta mig till 'riktiga' OS! slutar Jonna. 

Hemresan till Sverige sker på torsdag och tidigt fredag morgon landar de i Sverige igen. Jonna tävlar nästa gång i 

Åkeshovshallen den 12 september i en testtävling. 

Lyssna här på Radio Sörmlands direktintervju med Jonna efter OS-bronset. 

Artikel i Folket 

Artikel i People's Daily Online med bild på Jonna 

 

Birgitta Rittner 

 

 

 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=3939229
http://folket.se/sportfolket/gymnastik/1.785139
http://english.people.com.cn/90001/90779/90867/7113187.html


 

Brons i barr till Jonna i Singapore 
2010-08-21 

Alldeles nyss fick Jonna sin bronsmedalj i barrfinalen i Ungdoms-OS i Singapore. 13,55 och bara Kina 

och Ryssland framför sig - historiskt. - Hon är makalös, säger förbundskaptenen Agneta Göthberg. Läs 

mer och se bilder som vi fått från prisutdelningen! 

- Det kändes overkligt att stå på prispallen, sade en 

överlycklig Jonna. Men det är en dröm som gått i uppfyllelse, klart att jag drömt och fantiserat om att jag skulle kunna ta 

medalj. 

- Det allra roligaste idag under själva tävlingen var nog att jag stod och väntade när rumänskan körde - det var hon som kom 

trea i JEM när jag blev fyra... idag blev det tvärtom! 

Var du nervös? - Nej, faktiskt inte, svarar Jonna. Det kändes lugnt idag. 



  

- Jonna har psyket, och hon vill bli en av världens bästa gymnaster, säger Helena Andersson som följt tävlingarna via webb-

TV och nästan inte kunde prata - vi är överlyckliga. Det har varit min och Sebastians hemliga bild och målsättning ändå 

sedan vi flyttade till Eskilstuna och nu tycker jag att vi fått ett kvitto på att det är möjligt. Sverige KAN konkurrera 

internationellt.  - Jonna är så otroligt värd detta. Hon sliter och jobbar för att utvecklas och för att bli en av de allra bästa. 

Sebastian Melander säger ungefär samma sak per telefon från Singapore. - Vi har alltid vetat att vi jobbar rätt och trott på att 

resultaten ska komma. Nu vågar vi verkligen tro på att vi kan ta oss upp i toppen. 

- Jonna har presterat allt hon kan på den här nivån, och nu ser vi verkligen fram mot att komma hem och jobba oss upp mot 

nästa steg. Fast först är det nya finaler i morgon.... 

Final i fristående och bom väntar i morgon söndag - allt sänt i webb-TV liksom idag. 

GRATTIS JONNA, Sebastian och Helena! 

 
Birgitta Rittner 

 

 

Super-Jonna i fyra av fem finaler! 
2010-08-17 

Alla som följt tävlingarna via Facebook och webb-TV har redan konstaterat att Jonna Adlerteg gjort en ny 

strålande insats - 53,6, bättre än i JEM. En kanoninsats av Jonna som faktiskt blev lite nervös före starten 

i barr... Kvaltävlingarna är över med strålande resultat för Jonna: nia i mångkampen, femma i fristående, 

sjua i barr och åtta i bom. Mångkampsfinalen går på torsdag, grenfinalerna på lördag. 

Jonna Adlerteg hamnade topp tio i mångkampsfinalen i Ungdoms-OS med en niondeplats (av 42 tävlande)  och gick även till 

grenfinal i bom, barr och fristående. Sebastian Melander är mer än nöjd och säger: - Resultatet är över förväntan, men detta är 

bara ett viktigt steg på vägen mot vårt stora mål - OS 2016. Nästa mål blir att nå 54 - 55 poäng.. 

- När vi reste till Ungdoms-OS var det för att skaffa Jonna viktig internationell erfarenhet och instruktionerna till henne var 

att köra igenom programmet lugnt och säkert. Det gjorde hon och nu i finalerna kan hon bara gå ut och köra.  Hon har 

presterat vad hon kan och hon har gjort det över förväntan. 

Stefan Bengtsson, Gymnastikförbundets generalsekreterare, tillägger:  -Vi har fått ett rejält kvitto på att vårt långsiktiga 

arbete ger resultat och det är på den vägen vi nu ska fortsätta. Inom ramen för det projekt som vi driver, Gymnastikförbundet 

och SOK tillsammans, är målet OS i Rio 2016. 

- Till Komovas 61,0 är det en bit men till Ferlitos 55.75 är det inte så långt, avslutar Sebastian. 

Kvalresultat, topp-tio: 

1. V. Komova Ryssland 61.00 

2 S. Tan Kina 58.10 

3 C. Ferlito Italien 55.75 

4 D. Bulimar Rumänien 54.70 



5 T. Moonen Holland 54.25 

...6 A-S. Gomez-Porras Guatemala 54.05 

7 A. Donald Australien 54.05 

8 M. Gardiner Kanada 53.85 

9 J. Adlerteg Sverige 53.60 

10 N. Sasada Japan 53.55 

Jonnas individuella 

Fristående 5:a 13.25  

Bom 8:a 13.60  

Barr 7:a 13.35  

Hopp 11:a (?) 13.30 (13.40, 13.20) 

Länk till samtliga kvalresultat 

 

- Det är så många tankar som rör sig i huvudet just nu, säger Helena Andersson som följt tävlingarna via webb-TV. Nu har 

Jonna verkligen gjort sig ett namn internationellt. Domarna gillar hennes rena utförande. Hon har ännu en gång visat sin stora 

mentala styrka när det gäller. Och jag tycker att vi har fått ett kvitto på att vårt träningsupplägg verkligen håller. Hon har 

formtoppat ännu en gång - först till JEM, sedan till SM och nu till Ungdoms-OS.   

En liten incident föregick tävlingarna... Jonna blev tvungen att tävla i sin gamla landslagsdräkt. Den nya dräkten har 

nämligen både Adidas-logotype och stripes - man får bara ha Adidas-logotypen och inga stripes. För att inte bli diskad måste 

Jonna välja sin gamla dräkt! 

Mångkampsfinalen går på torsdag, grenfinalerna på lördag. Vi återkommer med mer detaljerad information - detaljer finns 

även på FIG:s hemsida. 

(Apropå bilder så är illustrationen ovan från ett tidigare tillfälle. Vi väntar och hoppas på bilder från Singapore..) 

I väntan på bilder från Singapore har vi fått en fin länk från David Ahlin: Veronica Wagner grattar Jonna på sin Facebook 

med ett youtubeklipp: 

 

Birgitta Rittner 

 

 

 

Final i Kungsan för Flip'a'trick - succé! 

FOTO: Mårten Neiman 

Grattis Flashkicks - och Gefle GF! 
2010-08-13 

Vilken höjdarshow! Grattis till Tierpslaget Flashkicks - ni fick Kungsan att lyfta och vann både publiken 

och juryn. 25 tkr till gruppen och individuella presentkort på tusen kr vardera blev belöningen för det 

häftiga gänget - och grattis till nytänkande Gefle GF som öppnat dörrarna till sin träningslokal för en 

rörelse som bara växer.. 

http://www.fedintgym.com/microsites/YOG/results/WAG-QUAL-all-results.pdf
http://www.sportcentric.com/vsite/vnavsite/page/directory/0,10853,5240-202258-219481-nav-list,00.html
http://www.intlgymnast.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1828:komova-dominates-youth-olympics-qualification&catid=5:competition-reports&Itemid=164


En klar seger för Flashkicks men alla sex grupperna gjorde strålande och publikfriande uppträdanden på scenen. Nära var det 

också för tvåan The Unicorns (på bilden ovan) och treans Task Tricking - som en dryg timme före tävlingen fick hoppa in i 

en taxi för en intervju med Radio Stockholm (som ni kan lyssna på i efterhand). Livlig uppskattning från publiken för alla sex 

finalisterna. Åskådarna var många och de hängde med med både rörelser och jubel. 

Publiken röstade. Det gjorde också den mycket sakkunniga juryn  - Veronica och Marcus. Hon med efternamnet Wagner, 

han, med efternamnet Gustafsson (och en gång en gymnast i Helsingborgs Turn) en del i  den numera världsturnerande 

gruppen Air Wipp , Massor av nya begrepp surrar runt teamen som freerunning, parkour, capoeira mm. Tricking och 

breakdance är vad vinnarna anger att de sysslar med. Många åskådare känner dock igen volterna från gymnastiken. Och det 

finns faktiskt en koppling - mer om detta längre ned i artikeln. Men först en presentation av Flashkicks. 

Bilden nedan tagen av Andreas Gustafsson 

 

Gruppen bildades för drygt sju år sedan, berättar en av killarna, Pelle Tunell. Vi bor i Tierp och är ett kompisgäng i olika 

åldrar, från 20 till 28 år. Först höll vi på med breakdance, och så blev det allt mer volter och tricking. Så småningom började 

vi uppträda på festivaler, framför allt på somrarna. 

- Vi började träna på gräsmattor, men numera håller vi också till inne i gymnastikhallar när vi tränar. 

Gruppen omfattar nio glada vinnare: Pelle och hans bror John Tunell, Björn och Robin Andersson, Johannes Erixon, 

Jonathan Holmqvist, Andreas Oscarsson, ibraham Tunc och  Erik Sjulander. 

- Vad ska ni nu göra med vinsten? 

- Stadium-checkarna blir kanske till nya showkläder, och när det gäller det stora priset vet vi inte riktigt ännu men har flera 

idéer! 

- Eftersom ni inte är en 'vanlig' gymnastikgrupp - hur hittade ni tävlingen? 

- Det var Mikael som gjorde det, svarar Pelle. Och det var ju bra.. 

Mikael heter Lundblad och är ordförande i Gefle GF sedan flera år tillbaka. Han finns också på plats backstage för att 

gratulera 'sina' killar. 

- Jag ringde förbundet för att kolla lite om utbildningar för killarna, berättar Mikael. Då fick jag kontakt med 

ungdomskonsulenten Jonas Juhl som berättade om Flip'a'trick. 

I Gefle GF har man alltså verkligen agerat i Idrottslyftets anda och öppnat dörrarna för fler. Tricking-gänget tränar i hallen. - 

Det är ett bra sätt att få in fler ungdomar och det är också ett bra sätt att hålla kvar ungdomarna längre, säger Mikael. Det blir 

också en bättre balans som påverkar positivt med både killar och tjejer i hallen (Gefle har bland annat kvinnlig artistisk 

gymnastik). Hallen finns ju ändå där, och ledare har vi. Föreningen tjänar på detta på många sätt. Några av de som kommer in 

kan vara potentiella ledare också, i framtiden! 

- Dessutom har vi haft glädje av Flashkicks-killarna på annat sätt... under Norrlandsmästerskapen stod de för 

underhållningen. Bland åskådarna satt Agneta Göthberg, förbundskaptenen för kvinnlig artistisk gymnastik - och till och med 

hon tyckte att de var bra! 

Killarna själva kallar sig knappast för gymnaster - men vi som  såg dem tycker absolut att de utför gymnastik, blandat med 

mycket annat. Kroppskontroll i en högre skola! 

Jurymedlemmarna Marcus och Veronica har också synpunkter. 

http://www.air-wipp.com/


- Jag tror det här kan växa och bli hur stort som helst, säger Veronica Wagner. Jag kollade ju också in publiken efter 

Flip'a'trick-finalen och de som uppträdde efter oss fick mycket mindre applåder och jubel. Våra dansnummer (i 

truppgymnastiken?)  är väl så bra dessutom. 

- Allt det här växer stort just nu säger Marcus. Det är bra att Gymnastikförbundet har vågat öppna sig för det som ändå 

händer. Vi - Air Wipp - har också börjat ett samarbete med KFUM över hela landet.   

Riktigt, riktigt lyckad start med andra ord. Många vill se en ännu större fortsättning. Den som vill se och höra lite mer just nu 

kan surfa vidare till Radio Stockholm och Metropols  hemsida, för att lyssna på intervjuer med Task Tricking och My Flow. 

Och börja gärna träna in ett nummer i föreningen redan nu... Många har fått mersmak i Kungsan idag! 

Ett hett tips är att surfa in på ungdomssajten flickis.se. Det har hörts rykten om att det kommer redigerade filmer från alla 

uppträdanden där - snart! 

Bilden nedan (vinnarna med juryledamöterna i mitten) tagen av Mårten . På bilden t h syns också delar av tvåan Unicorns! 

 

 
Birgitta Rittner 

 

 

Veronica på bom, VM London 2009 

FOTO: Alan Edwards 

Ingen träning i Eskilstuna för Veronica Wagner 
2010-08-05 

Veronica Wagner och Eskilstuna GF har gemensamt bestämt att hon inte fortsätter sin träning i höst i 

Eskilstuna. Diskussioner pågår istället med STG och Staffan Söderberg, troligen med inriktning på en mer 

fokuserad grensatsning. 

Via media har det framgått att Veronica Wagner funderar över framtiden. På senare tid har hon diskuterat olika alternativ 

med förbundet och ’sina’ två klubbar, hemmaklubben Stockholm Top Gymnastics och Eskilstuna GF,  där hon under en 

period tränats av Sebastian Melander och Helena Andersson (förbundsanställda tränare inom ramen för förbundets och 

SOK:s gemensamma satsning på OS i London och Rio). Vid ett möte i Eskilstuna under onsdagen har Veronica och EGF:s 

tränare gemensamt bestämt att hon inte längre fortsätter med sin träning i Eskilstuna utan återgår till träning i Stockholm och 

troligen fokuserar sig på en eller ett par grenar inför kommande VM-uttagning i Åkeshov den 12 september.  

-          Självklart är Veronica välkommen tillbaka till STG, säger Staffan Söderberg. Vi diskuterar formerna för en 

återupptagen träning just nu. Förbundskaptenen Agneta Göthberg säger: - Bland annat de långa resorna till och från 

http://old.gymnastik.se/http:/sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2842&artikel=3920996
http://www.flickis.se/


Eskilstuna har gjort det praktiskt rätt besvärligt för Veronica med träningen i Eskilstuna GF. Om Veronica nu finner större 

motivation i att göra en mer koncentrerad satsning på en enda gren inför VM-uttagningen i september är detta en fullt rimlig 

lösning från min synvinkel. 

-          När det gäller konsekvenserna för förbundets och SOK:s satsning på projektet ’Riktning Rio’ i Eskilstuna ska vi 

analysera detta senare. När STG:s och Wagners dialog har landat går vi vidare i samtalen med EGF, säger 

Gymnastikförbundets generalsekreterare Stefan Bengtsson. 

 
Birgitta Rittner 

 

 

GRATTIS BODEN - Gymmixförening nummer 60 
2010-08-03 

60 certifierade Gymmix-föreningar - det är verkligen något att fira. Gymmix projektledare Irene 

Samuelsson välkomnar Bodens Gymnastikklubb till Gymmix-familjen: 

- Hjärtligt välkomna Bodens Gymnastikklubb! En aktiv förening med ett varierat och brett utbud av gruppträning - runt 10 

olika pass varje vecka - och med välutbildade ledare. Föreningen har också annan verksamhet, t ex barn- och 

ungdomsgympa.  Vi glädjer oss åt att räkna in er i den växande Gymmix-familjen, där vi nu satsar med extra glöd i höst på 

Gymmix. 

 

- Sverigekartan med Gymmix-föreningar växer vidare. Alla föreningar som finns med där välkomnar också gäster från hela 

Sverige, bra marknadsföring för alla. Och nu satsar vi på att bli 100 Gymmix-föreningar före årets slut, eller hur? Boka ert 

möte så fort ni kan, ni som ännu inte certifierat er! säger Irene Samuelsson. 

 
Irene Samuelsson/BR 

 

 



 

Flip'a'trick-final i Kungsan 13 aug 17.40 
2010-07-27 

Sex häftiga team möts i finalen i Flip'a'trick på Stora Scenen i Kungsträdgården den 13 augusti kl 17.40 - 

18.20. Ett av dem är Flip Squad från Västerås: - Vi vill visa vad gymnaster förmår, vi vill visa upp oss - och 

vi vill vinna!! (De andra fem finalisterna har säkert samma mål så missa inte möjligheten att se denna 

supershow om du är i stockholmstrakten!) 

Sex lag röstades fram av besökarna på flip-a-trick.se: Task Tricking, Team Ignite, Team Flashkicks, The Unicorns, My Flow 

och Flip Squad. Under den stora ungdomsfestivalen i Stockholm, Ung08, möts lagen och gör upp om titeln Flip'a'trick 

Champion. Publiken på plats avgör vem som vinner! 

- Vi gillar konkurrens, säger Jimmy Larsson, och fast vi förstås siktar på att vinna själva räknar vi med riktigt hård fajt. 

Dessutom ska det bli extra kul att träffa de andra teamen och inspireras av dem. Det händer inte så ofta att man möts på detta 

sätt.  

- Vi är egentligen fler i Flip Squad, men vårt team på scenen består av fem medlemmar. Jag är den äldste (30 år), den yngste 

är 17. De andra fem heter Marcus Larsson, Jesper Jansson, Mikael Johansson och Johan Lindkvist, alla med Västerås GF som 

hemmaklubb.  

- I uttagningstävlingen hade vi också en medlem från Brommagymnasterna, Niclas Öfverbeck, men finalen kolliderar tyvärr 

med ett annat stort evenemang för Niclas, så nu tränar vi in scenshowen för fem istället för sex, säger Jimmy. 

Kanske lika bra det, eftersom vinnaren får 25 tkr till ett ungdomsprojekt i sin förening.  

Var det för att vinna det här priset som ni ställde upp i tävlingen? 

- Nej, inte bara det. Flip Squad har funnits sedan 2005 och har haft många publika framträdanden, säger Jimmy. Det allra 

största var när vi för några år sedan medverkade under SEB:s 150-årsjubileum, inför både regeringsledamöter och 

kungahusets medlemmar! Det som driver oss nu liksom tidigare är framför allt att vi vill visa 'alla' vad en gymnast är och vad 

vi förmår - det finns en del missförstånd att ta kål på där - och även att vi alla tycker att det är sååå kul att få uppträda! Vi vill 

helt enkelt inspirera andra genom att flytta ut gymnastiken på gatan, svarar Jimmy. 

Vad är er styrka i tävlingen, tror du? 

- Vår bredd, tror jag. Jag hoppas vi kan överraska med lite oväntade inslag! avslutar Jimmy. 

Se Flip Squads tävlingsbidrag - och de övriga fem gruppernas - på Flip'a'tricks hemsida. Och är du i Stockholm den 13 

augusti måste du förstås komma och rösta på det team DU tycker är bäst! 

 

Birgitta Rittner 

 

 

 

 

http://www.flip-a-trick.se/
http://www.ung08.se/
http://www.flip-a-trick.se/


 

Jonna flyger högt 

FOTO: Andreas Gustavsson 

Jonna till Singapore i morgon torsdag! 
2010-07-27 

- Hälsa och tacka alla som önskat mig lycka till, säger en kolugn och förväntansfull Jonna efter dagens 

sista träning i Eskilstuna. - Jag känner mig i jättbra form trots att jag inte haft lika lång förberedelsetid 

som till JEM, säger Jonna. Idag - dagen före avresan - har jag kört igenom alla mina serier. 

Torsdag 12 augusti kl 17.00 lyfter planet med Jonna och Sebastian Melander, mot Ungdoms-OS ('YOG') i Singapore. Ännu 

en viktig internationell erfarenhet för den unga eskilstunagymnasten. Sebastian berättar: - Jonna har nu haft en kortare 

förberedelsetid än inför junior-EM (som var Jonnas huvudmål 2010). Till JEM var Jonna formtoppad. Förberedelserna inför 

Singapore har varit att hon nu ska tävla på de serier som hon gjorde på junior-EM, eventuellt med någon ny övning inlagd, 

och göra en lugn och säker insats. Huvudinriktningen är att hon ska samla ny, viktig internationell erfarenhet.  

- Efter Ungdoms-OS ska vi sedan börja bygga upp nya svårigheter och program under hösten för att förbereda henne inför 

kommande seniortävlingar nästa vår, då hon fyller 16, säger Sebastian. Nästa stora mål är EM 2011. 

Att bara ha kvalificerat sig för denna tävling är storartat.  Reglerna är sådana att endast en gymnast per nation, födda -95, som 

kvalificerat sig från respektive kontinentalt mästerskap får tävla på ungdoms-OS. Jonna kvalade in just med sin fina 

prestation på JEM. I Singapore möter hon nu gymnaster från andra länder i Europa (Ryssland, Rumänien, Italien, 

Nederländerna, Frankrike, Scheweiz, Spanien, Storbrittannien, Tyskland,  Belgien, Ukraina, Österrike och Ungern), från 

Asien (Kina, Japan, Uzbekistan, Korea, Kazakstan, Singapore), från Afrika (Sydafrika och Egypten), och från Guatemala, 

Brasilien, Mexico, Canada, El Salvador, samt Australien. 

Spännande, säger Jonna 

- Jag har mött flera av de europeiska gymnasterna tidigare, säger Jonna. Flera av dem är jättebra och det ska bli kul att se dem 

och tävla mot dem igen -  och de som kommer från andra delar av världen också. Att få se Singapore ser jag också fram mot, 

och bara att möta andra idrottare från hela världen.. det är jättespännande. 



Jonna och Sebastian åker lite senare 

än de andra svenska idrottarna. Väl på plats blir det träning, troligen den 14 då Jonna har träningstid lokal tid kl 8.30 - 9.50. 

Hon tävlar i Subdivision 1, tillsammans med gymnaster från Frankrike, Spanien, Tyskland, Korea, Portugal och Schweiz. 

Podieträningen äger rum den 15 augusti, även då på förmiddagen (lokal tid). 

Tävlingstider (lokala tider): 

Tävlingarna startar för hennes del den 17 augusti med gymnasternas mångkampskval. Jonna startar i barr kl 11.01, därefter 

följer bom, fristående och så avslutar hon i hopp kl 12.31. 

Mångkampsfinalen går den 19 augusti och då tävlar de 18 bästa. 21 - 22 augusti går grenfinalerna med de 8 bästa i varje 

gren. Självklart kommer vi att följa dessa tävlingar! 

15 svenska idrottare tävlar i Singapore 
Truppen som reser består av 15 aktiva från 8 olika idrotter (gymnastik, badminton, friidrott, rodd, simning, taekwondo och 

triatlon.) En annan spännande deltagare i denna unga trupp är den duktiga 'skrällstavhopparen' Angelica Bengtsson. 

Länkar med mer information 
Mer om den svenska truppen på SOK:s hemsida 

SOK:s första rapport från Singapore - delar av truppen på plats! 

YOG kommer också att finnas på Facebook, Twitter och Flickr. Läs mer om YOG på den officiella hemsidan. 

Även Internationella Gymnastikförbundet (FIG) har en särskild sida för YOG. 

 

Birgitta Rittner 

 

 

http://www.sok.se/yogsingapore2010/sverigestrupp.4.682fdfa31285af1755d800073053.html
http://www.sok.se/5.5977b2391296cc4d0c780006223.html
http://www.facebook.com/home.php#!/Singapore2010YouthOlympicGames?ref=ts
http://www.singapore2010.sg/public/sg2010/en.html
http://www.singapore2010.sportcentric.com/


 

Oliver Åström Möller och Jessica Rosvall 

FOTO: Kajsa Murmark 

Rapport 4 från VM i hopprep 
2010-07-27 

Oliver och Jessica avslutade på absolut bästa sätt. Oliver blev 4:a och Jessica 6:a i freestyle av totalt 56 

resp 58 tävlande. Oliver blev 10:a totalt bland pojkarna och Jessica 14 bland tjejerna. Otroligt fint resultat! 

I trippeltävlingen slogs två svenska rekord. Oliver Åström Möller 177 tripplar (pojkar) och Jessica Rosvall 

177 flickor). Det gav Jessica en 4:e plats och Oliver en 9:e plats. Riktigt bra! 

 
********************* 

Läs också tidigare information: 

I lagtävlingen för flickor lyckades Tranåstjejerna bäst (13:e plats) tätt följt av Kämpinge (15:e) av 31 startade lag. 

Bästa grenen var 4 x 45 s snabbhet för Kämpingelaget (8:a) och 2:an i enkelrep för Tranås (8:a) Lagen ska vara 

nöjda. 

Mixlaget blev 10 i totaltävlingen (av 25 lag). Bästa gren blev 4:an i dubbelrep där laget blev 5:a. Mixlaget siktade 

högre, men blev ändå nöjda med resultat på sin första tävling tillsammans. 

Caroline Stoltz, Malin Ericsson, Nicole Olsson och Sara Almström hoppade 365,5 på 2x1 minut snabbhet i 

dubbelrep och kom precis som juniorerna på 4:e plats. Starkt jobbat. 

Idag fick Sverige sina första medaljer i ungdomstävlingen. Jolin Holmgren, Josefin Holmgren, Amanda Olajus Eklund och 

Emila Åström Möller fick bronsmedaljer i 4:an i enkelrep och i Double Dutch speed (4x 45 sekunder). Grattis!  

Kajsa Murmark berättar:  Sjutton länder deltar och det är många nya i år. Vi tävlar med två ungdomslag och i 

seniorklassen tre damlag och ett mixedlag. Tävlingarna startar på onsdag med ungdomarna och pågår i sju dagar. Det blir 

hård konkurrens men nu ska vi dit och visa att Sverige finns på hopprepskartan! 

Vi har löften om kontinuerliga rapporter här på hemsidan. Se också hoppreps-VM:s officiella hemsida - där man också 

publicerat en notis om att man planerar streaming. 

Lycka till önskar vi givetvis alla duktiga hoppreps-gymnaster från Sverige! 

 
Ann Carlsson/BR 

http://www.rs2010.org/


Lite mer från Almedalen: Gymnastik i fokus! 
2010-07-19 

Som vi tidigare berättat på hemsidan representerades gymnastiken under Idrottens Dag i Almedalen den 

7 juli. Massor av gymnaster från Gymnastikförbundet Öst bjöd på uppvisningar och prova-på. Uppskattat 

till max! 

Titta på resultatet på länkarna: 

Artikel i lokalpress  

En artikel till.. 

Bilddagboken 

Initiativtagaren Annika Frisk har också lagt ut många bilder på Facebooksidan Gymnastiken vill synas och höras på Gotland. 

Bra jobbat Annika och alla gymnaster!!! 

  

 

Birgitta Rittner 

 

 

 

Wagner om sponsorer,Sigtunahöjden och SOK 
2010-07-18 

I söndagens(18/7)Sportbladet har Lena Sundqvist gjort en stor intervju med Veronica Wagner. Den 

föranledde ett telefonsamtal från Veronica: - Först och främst tycker jag alltid att det är roligt när media 

uppmärksammar gymnastik. Det som sedan tas upp är förstås ett mycket viktigt och omdiskuterat ämne. 

Det framgår tydligt i artikeln bristen på sponsorstöd men det finns TVÅ saker som jag tycker blev snett 

och som jag vill rätta till! 

- Det första är att jag tycker att bilden av min min mångåriga och fantastiska sponsor, Mats Liljefors på Sigtunahöjden Hotell 

och Konferens, blev väldigt fel. Utan Mats och Sigtunahöjden hade jag inte kunnat satsa över huvud taget. Han trodde på mig 

och satsade på att jag skulle kunna ta mig till OS 2008. Nu blev det inte så.  Ändå möjliggjorde han genom en särskild fond 

att jag kunde fortsätta med elitsatsningen och den resulterade ju i en VM final 2009! Jag  är otroligt tacksam för allt det stöd 

som Mats och Sigtunahöjden har gett mig och det var heller inte meningen att stödet skulle fortsätta efter OS 2008. 

-  Det andra är att det framstår som om jag har ett ont öga till SOK. Så är det verkligen inte! Det är visserligen tyvärr så att 

jag inte längre får något personligt stöd från SOK men  tillsammans med Gymnastikförbundet satsar SOK nu på ett särskilt 

STORT projekt med bas i Eskilstuna Gymnastikförening. Projektet, som kallas 'Riktning Rio', siktar på att vi ska ha ett 

svenskt lag i kvinnlig artistisk gymnastik i Rio 2016. Ett delmål i projektet är OS i London 2012. I och med den här 

satsningen  bidrar SOK enormt mycket till svensk gymnastik!  Vilket jag är väldigt tacksam för! I den här satsningen (som 

riktar sig till flera tjejer) ingår  jag tillsammans med Ida Jonsson, Ida Gustafsson och Jonna Adlerteg. OS i Peking är historia. 

Nu siktar vi allihop framåt. 

- Jag har idag bra relationer med SOK och hade senast på landslagslägret (för en vecka sedan) en bra dialog med SOK's 

Anders Wiggerud, så no hard feelings! säger Veronica på telefon från gräsmattan hemma hos mamma i Älvsjö, där hon nyss 

läste artikeln i Sportbladet och ringde upp undertecknad för att komplettera intervjun. 

 
Birgitta Rittner 

 

 

 

 

http://www.helagotland.se/sport/default.aspx?articleid=6126314
http://www.gotland.net/sv/att-gora/idrotten-fyllde-almedalen
http://gymnastikenvill.bilddagboken.se/p/dayview.html?directlink=1&albumid=237357#0
http://www.facebook.com/group.php?gid=402721116150
http://www.aftonbladet.se/sportbladet/article7485136.ab


 

Alla deltagare på hopprepslägret 

"Världsrekord" under hopprepslägret 
2010-07-07 

Under hopprepslägret i Höllviken slogs "världsrekord" i dubbelrep. Åtta länder (Belgien, Österrike, 

Sverige, Singapore, USA, Hong Kong, Indien och Brasilien) hoppade under 24 timmar sammanlagt 

1.684.024 hopp! 

Mellan kl 3 på eftermiddagen och kl 3 på natten den 3-4 juli hoppades det i 

Höllviken under support av hoppare och föräldrar och uppkopplade via Skype med kontakter från andra länder. 

 

Här är länk till "världsrekordsida" 

 

Susanne Landin 

 

http://worldrecord.pjr.be/


 

Niclas, Sofia, Anna och Simon: bloggande gruppledare på Stadium Sports Camp 

FOTO: Gymnastikförbundet 

Blogg: Stadium Sports Camp 
2010-06-29 

Fyra ut av våra fantastiska unga ledare bloggar direkt från Stadium Sports Camp. Klicka in och ta del av 

härliga sommardagar proppat med gymnastik! 

Gå till gymnastikens egen ungdomssite Flickis.se och läs deras inlägg (uppdateras löpande under sommaren) och mycket 

mer! 

 
 

Du kan också läsa mer om Stadium Sports Camp generellt på den officiella sidan. 

 
Jonas Juhl Christiansen 

 

 

 

FOTO: Gunnar Jansson 

Inspiration under sommarlovet? 
2010-06-22 

Gå inte där och längta till nästa säsong drar igång bara, träna själv eller med en kompis, och lär dig lite 

sköna grooves med videomaterialen på Flickis.seGå till Flickis.se och dra igång träningen direkt! 

Jonas Juhl Christiansen 

http://www.stadiumsportscamp.se/
http://old.gymnastik.se/Ungdom/Flickisse/Senastenytt/


 

Jonas Nordfors imponerar i WC-debuten 
2010-06-11 

Jonas Nordfors svarade för en imponerande stark debut när han idag tävlade i sin första World Cup-

tävling I Davos, Schweiz. Högsta poäng i karriären för Jonas förstaserie. Läs mer här - och se ett 

Youtubeklipp med Jonas valfria serie! 

 

Vi har fått en ögonblicksrapport från tävlingsarenan: 

-  I konkurrens med stora delar av den yppersta världseliten behöll 17-åriga Jonas lugnet och presterade två mycket starka 

serier. Förstaserien belönades med Jonas högsta poäng i karriären, samtliga fem domare gav mellan 8.9 och 9.1 poäng vilket 

är riktigt bra, speciellt pà en världscuptävling. I andraserien, som i Jonas fall inleds med tre olika trippelvolter pà raken, 

visade han prov pà lugn, stabilitet och styrka. 37.8 poäng blev utdelningen vilket innebar 67.20 totalt, vilket är personligt 

record med flera poäng! Sammanfattningsvis en oerhört imponerande insats av Jonas Nordfors i debut hans World Cup-

sammanhang. 

Länk till Youtubeklippet 

http://www.youtube.com/watch?v=nqkFEv64RDo


 

 Vill du se mer av Jonas Nordfors? Surfa över till www.flickis.se och titta på den häftiga videon om Jonas - en av 

gymnastikens Young Guns! 

 

Birgitta Rittner 

 

 

Keith Hughes och Malin Eggertz Forsmark lottar startordningen 

http://www.flickis.se/


Teamgym2010 - lottning klar, snart slut på biljetter! 
2010-06-07 

Rusning efter biljetter till Teamgym2010. Stadium kör reklamfilm i sin butiks-TV med start 20 sept. Och 

högsta UEG-ledningen på plats i Malmö för att genomföra lottning av startordning till tävlingen. Nu är det 

hög tid att beställa biljetter till finalerna ty det finns bara några hundra kvar! (På bilden drar UEG:s Keith 

Hughes och förbundsordföranden Malin Eggertz Forsmark startordningen). 

Första officiella EM-tävlingarna i truppgymnastik i Baltiska Hallen i Malmö 21 - 23 oktober är ett mycket stort arrangemang 

och kräver ett intensivt samarbete mellan många parter. På bilden nedan, från vänster till höger, Per-Olov Bergqvist 

(Fritidsförvalningen, Malmö stad), Keith Hughes, Europeiska Gymnastikförbundet, vår egen förbundsordförande (dessutom 

förste vice ordförande i UEG) Malin Eggertz Forsmark, Pelle Malmborg, ordförande för arrangörsföreningen Motus Salto. 

Tillsammans med andra 

delegater från UEG samlades man i Malmö för en genomgång av arrangemangen - och inte minst för att lotta startordningen i 

tävlingarna. 

Sverige startar i juniorklassen som nr 1 (mixed), 15 (herrar) och 21 (damer). I seniorklassen har Sverige nr 33 (lag 1 mixed), 

34 (lag 2 mixed),  53 (lag 2 herrar), 54 (lag 1 herrar) samt i damklassen  79 (lag 1) respektive 81 (lag 2). Fullständiga listor - 

besök Teamgyms hemsida.  

Det är också mycket hög tid att beställa biljetter för den som vill ha plats till finalerna! Tävlingsledningen rapporterar att det 

endast finns 400 biljetter kvar....och måndag 20 september t o m 18 oktober kör Stadium reklam för Teamgym2010 i alla sina 

butiks-TV-skärmar - vilket vi räknar med kommer att öka efterfrågan på biljetterna ännu mer! 

 

Den tekniska kommitéen från UEG (Keith Hughes, Per Sjöstrand, Rosa Dvoracek, Heli Lemmety och Casper Boemann) 

tillsammans med Malin Eggertz Forsmark, Pelle Malmborg och Rikard Lindén (LEG) i Malmö den 19 september. 

 

Birgitta Rittner 

 

 

 

 

http://www.teamgym2010.se/


 

Mångkampsbrons till Julia Rumbutis 
2010-06-03 

Också några av de yngsta talangerna i kvinnlig artistisk gymnastik har varit ute på internationell tävling - i 

Tyskland. Älvsbygymnasternas Julia Rumbutis reste hem med ett mångkampsbrons och kom delad etta i 

hopp, i väldigt bra motstånd. Fler fina insatser noterades, berättar Sebastian Melander: 

Julia Rumbutis, Ece Ayan från Leksand,  Emma Larsson, Kim Singmuang  och Lovisa Estberg från Eskilstuna GF tävlade i 

Pre Olympic Yout Cup i Bergen Gladbach. Alla representerade sina hemmaklubbar.  Tävlingen är för flickor födda -97 och -

98. 

Det blev flera fina resultat i bra motstånd, säger Sebastian: - Det visar sig att tjejerna står sig bra. Julia och Lovisa körde 

fallfritt - de övriga hade några missar var, men vi testade också en hel del nya övningar.:a i hopp! 

Emma Larsson kom sexa totalt (tvåa i bom, etta i hopp!). Kim Singmuang kom på tionde plats (delad etta i hopp), Lovisa 

Estberg tolva och Ece Ajan kom på sextonde plats. 

  

- Väldigt bra motstånd, säger Sebastian Melander.  - Det visar sig att tjejerna står sig bra. Julia och Lovisa körde fallfritt - 

övriga hade några missar var, men testade också en hel del nya övningar. Julia, Emma och Kim hoppade alla sträckt med 1/1 

skruvad Yurchenkov, och slog de deltagande två ryskorna som också hoppade med samma svårighetsgrad. 

- Jättebra jobbat av Julia, som nästa år är junior, och har siktet inställt mot ungdoms-OS nästa sommar (för flickor födda -97, 

-96).  De andra fyra gymnasterna, födda -98, åker gärna tillbaka nästa år för att slåss om medaljerna! 

 

Birgitta Rittner 

 

 



 

Per Lindbo in memoriam 
2010-05-27 

Per Lindbo, Lidingö, har avlidit i en ålder av 85 år. Han var en av de mest framstående svenska 

gymnastikledarna under 1900-talet. 

Per (Pelle)  Lindbo kom till Svenska Gymnastikförbundet 1952, där han både ingick i ungdomskommittén som sekreterare 

och arbetade som riksinstruktör och ombudsman vid förbundet.  

1961 invaldes han i Gymnastikförbundets styrelse och kvarstod där till 1989. En 28-årig gärning som avslutades med att han 

utsågs till hedersledamot. Pelle Lindbo har också varit ordförande för förbundet 1972 - 1973. 

Pelle var en visionär. Han var kreativ och idérik. Med fötterna stadigt på jorden hade han också förmågan att omsätta sina 

idéer i verkligheten. Han var en skicklig yrkesman och ideell ledare. Men Pelle var också så mycket mera. Den som lärde 

känna honom närmare fann en vän för livet, en varm och omtänksam vän. 

En hedersman har lämnat oss. Han efterlämnar sin hustru Anna-Stina,  sönerna Johan, Gunnar och Fredrik, svärdöttrar och 

barnbarn. Förlusten av Pelle är stor, men alla goda minnen av honom ska följa och trösta oss. 

 

Gymnastikförbundet 

 



 

George Foo herrarnas lagkapten 
2010-05-26 

George Foo tog ännu en SM-titel och därtill flera grenguld vid årets SM. En verkligt fin prestation av 

denne jämne mångkampare - som redan efter VM 2009 meddelade att han skulle trappa ned för att 

påbörja sina studier i Uppsala. Nu har han tackat ja till erbjudandet att bli herrarnas lagkapten. 

David Ahlin berättar: Jag har tillfrågat George Foo att bli lagkapten i seniorlaget . Han är en förebild -  bra på att förbereda 

sig för tävlingar,  bra på att genomföra tävlingar. George är lugn, fokuserar på uppgiften och sprider en positiv och bra 

stämning runt sig under tävling och det är viktigt för att ett lag ska prestera bra under tävling.  

- Det behövs positiva exempel för de yngre killarna på väg fram.  Med sin inställning och attityd  kan George hjälpa de yngre 

att lyckas i framtiden. Dessutom kan han fungera som en talesperson för gymnasterna om de vill ta upp saker, komma med 

idéer och förslag. 

George själv säger per telefon: - Jag tycker det ska bli roligt att hjälpa de andra gymnasterna på detta vis och bli 

deras 'företrädare'. 

Hinner du med detta i din nya situation då du pluggar heltid för att bli sjuksköterska - och jobbar - och tränar? 

- Jodå, svarar George, och jag har ju viss rutin. Numera tränar jag mindre,  har minskat från 25 till 10 timmar per vecka i 

genomsnitt.  Och jag ser fram mot uppdraget! 

 
Birgitta Rittner 

 



 

SM-guld med toppoäng till Jonas Nordfors 
2010-05-25 

Som åskådare vid SM fick man hjärtat i halsgropen när Jonas finalhoppade i DMT. Först en trippelvolt 

med halvskruv - klockren. Sedan en dubbel volt med trippel i det andra hoppet. SM-Guld och en 

kanonpoäng blev belöningen för Jonas Nordfors från Upplands Väsby GK. Se hans hopp - och håll 

andan.. 

Är du aldrig rädd, Jonas? 

- Då kan man inte hålla på med den här sporten.  Nej, jag är inte rädd, svarar Jonas som redan dagen efter guldet var i full 

gång med träningen.  Trots att hoppen såg klockrena ut är Jonas själv inte helt, helt nöjd: - Jag har gjort den här serien ännu 

bättre på en tidigare tävling! Jag kunde haft lite rakare ben i första trippelvolten och även satt landningen innanför rutan i det 

andra, men det var nog ganska okej? 

Absolut Jonas. Fackkommentatorn Ulf Andersson sade direkt under tävlingarna att hoppen var av internationell klass. Se 

hoppen på förbundets Youtube-sida och döm själv. Som åskådare till hoppen kan jag bara vittna om att det nästan är svårt att 

titta. Så högt, så svåra volter, så liten plats att träffa rätt på! 

Jonas har en tävling kvar före sommarsemestern (en världscuptävling i trampolin i Schweiz). - Där är mitt mål att komma top 

15. Sedan väntar fyra veckors semester i Kroatien. -Vi reser tillbaka till en campingplats med trampolin, där jag tränar varje 

dag. Det brukar faktiskt bli lite folksamling då, och jag slipper betala inträde.. 

Hösten tävlingssäsong startar sedan i september och då är Jonas mål alltså att ha den nya hoppserien trippel - trippel väl 

intränad. Lycka till - och GRATTIS till SM-guldet! 

(Se också ett filmat porträtt om Jonas på flickis.se!) 

  

 

Birgitta Rittner 

 

 

http://www.youtube.com/user/gymnastikforbundet?gl=SE&hl=sv#p/u/0/j5QNoNs8Stw
http://www.gymnastik.se/Ungdom/Flickisse/YoungGuns/Jonas/


 

Teamwork blev guld för TK Levo 
2010-05-24 

TK Levos trampolingymnaster Oscar Smith och Tove Larsson tog var sitt SM-guld i trampolin. - En 

anledning till framgången är nog vårt samarbete i alla led, säger Karin Utbo. 

Grattis till gulden, Karin. Vad ligger bakom framgången? 

 

- Först och främst gymnasterna själva. Oscar är väldigt orädd för höjder och mycket stark. Tove är väldigt målmedveten och 

fokuserad, stark både mentalt och fysiskt , säger Karin. 

Medaljerna är belöningen för allt slit  men inte ett mål i sig. - Här i klubben jobbar vi med gymnasternas egna mål. Det sätter 

de själva och så arbetar vi mot det. 

Hur kan ett sådant mål se ut?  

 

- Det kan till exempel  vara att kunna utföra en viss svårighet, att kunna få en viss stilpoäng, klara en ny serie eller något 

liknande som gymnasten bestämmer själv och sedan jobbar mot. 

När det gäller trä ningen kan man nog sammanfatta det i 'teamwork': 

-.  Per Johansson, jag och sjukgymnasten Agneta Lexén jobbar tillsammans i all träning och träningsplanering. Agneta har 

rörelseanalys som sin profession och det innebär till exempel att gymnasterna får individuella program anpassade efter deras 

kropsstruktur,  som hjälper dem att bygga upp styrka.  Jag skulle vilja säga att alla våra gymnaster är väldigt starka. 

Gymnasterna stöttar och hjälper varandra så en framgång för en är allas framgång - de har bidragit till resultatet för Oscar och 

Tove, säger Karin. 

I TK Levo finns både bredd och topp, en mycket medveten mix, med många aktiva, och man samarbetar också med 

'grannklubben' GK Frivolten.  Karin Utbo är också sedan en tid tillbaka trampolingymnasternas förbundskapten. 

 

Birgitta Rittner 

SM-guld till Ale Aerobic och Tranås GS 
2010-05-23 

Ann-Therese Johansson vann SM-guldet i Aerobic Gymnastics med 18,050 poäng före sin klubbkamrat 

AnnLouise Othzén-Johansson (15,650). Bronset gick till Hanna Rantanen från Stockholm Aerobic 

Gymnastics (10,950) Tranås tog både guld och silver i individuellt hopprep: Guld till Michaela Henning 

från Tranås GS och silver till klubbkamraten Jessica Enell. Brons till Jessica Rosvall från Kämpinge GF. 

 
Birgitta Rittner 



SM-guld till Ling, Brommagymnasterna och Energo 
2010-05-23 

Lings damtrupp, Brommas herrtrupp och Energos mixedlag tog hem SM-gulden i en rafflande och väldigt 

bra finaltävling. Det var tätt i toppen efter två grenar över hela linjen! Vinnarna och silvermedaljörerna 

representerar Sverige vid kommande EM i Malmö i oktober! 

Lings återkomst på SM-arenan blev alltså en succé. De vann damklassen med 49,800 poäng före Stockholm Top Gymnastics 

som fick 48, 700. Bronset gick till Brommagymnasternas damlag (47,550). 

Herrklassen vanns av Brommagymnasterna med 54,800, före Kämpinge (53,750) och KFUM (49,250). Mixedklassen av 

Energo (48,100) före Örebro GF KIF (47,300) och GK Split (44,500). 

Nästa stora tävling blir Teamgym2010, första officiella EM i truppgymnastik, som går i Malmö 21 - 23 oktober i Baltiska 

Hallen. Sverige representeras där av Ling och STG i damklassen, Brommagymnasterna och Kämpinge i herrklassen och i 

mixed av Energo och Örebro. Taggade till max inför uppgiften att ta hem de första officiella EM-medaljerna. Missa inte 

möjligheten att se truppgymnastik när det är som allra bäst: KÖP BILJETTER! Försäljningen börjar redan den 7 juni via 

Teamgyms hemsida (klicka på loggan här till höger).  

 
Birgitta Rittner 

 

 

Therese tillbaka - sjunde SM-guldet! 
2010-05-23 

Sjunde SM-guldet till Therese Larsson i en mycket fin serie med flera nya och som alltid otroligt vackra 

program. Det är en skönhetsupplevelse att se henne på mattan! Vackra framträdanden och insatser också 

av klubbkamraterna Mikaela Lindholm tog silver och Jennifer Pettersson bärgade brons till Örnsköldsvik! 

- Therese har haft ett tufft år, säger Kristina Göthberg, fackkommentator i webb-TV-båset.   Efter NM-guldet skadade hon 

foten och har nyss kommit tillbaka i full träning. Hon avslutade sitt sista framträdande på mattan med att ge foten en kyss. 

Det kan den vara värd efter den prestationen! 

Jag tror att hon är väldigt nöjd och hon har förbättrat sitt resultat ännu litet jämfört med förra årets SM! säger Kristina. 

Therese slutpoäng blev överlägsna 105,9 , medan Mikaela fick 98,73 och Jennifer 98,38 

 
Birgitta Rittner 



Framtidsprojekt i Eskilstuna GF 
2010-05-23 

Gymnastikförbundets projekt 'Guld i Sikte' för utvecklingen av artistisk gymnastik bär frukt och flera 

lovande unga gymnaster har visat framfötterna. Nu tas ännu ett viktigt steg i en ny framtidssatsning med 

centrum i Eskilstuna GF. Gymnastikförbundet och SOK utformar gemensamt ett långsiktigt projekt med 

målet att ha ett svenskt damlag på OS i Rio 2016 och som delmål gymnaster på OS redan 2012. 

- Projektet - ännu namnlöst - är en logisk fortsättning på det mångåriga projektet Guld i Sikte som utvecklats och i startar 

med ett tvåårigt projekt som sedan ska utvärderas. säger Gymnastikförbundets generalsekreterare Stefan Bengtsson. Grunden 

är de kravprofiler som vi utarbetat tillsammans med SOK och som tillämpas i form av en stegvis utvecklingstrappa för både 

gymnaster och tränare. I Eskilstuna finns goda förutsättningar i form av lokaler, duktiga tränare och några av Sveriges bästa 

gymnaster.  Andra klubbar och deras gymnaster kommer också att kunna inkluderas i detta nya utvecklingsprojekt, som 

kommer att presenteras mer i detalj kort tid efter SM. 

 
Birgitta Rittner 

 

 

Jonna med första SM-guldet och tränaren Helena Andersson 

FOTO: Gunnar Jansson 

SM-vinnare korade - Jonna har sitt första SM-guld! 
2010-05-23 

Första SM-guldet och nytt personligt rekord för Jonna Adlerteg, Eskilstuna GF, (53,250).Silver till 

Uppsalaflickornas Lina Sjöberg (48,850) och brons till ännu en sistaårsjunior i sitt första senior-SM, 

Victoria Genberg från Stockholm Top Gymnastics(47,000). Winners Final del 1 är klar och här är vinnarna: 

Jonna Adlerteg satte dessutom nytt personligt rekord i sin SM-debut som seniorgymnast! 

George Foo (mångkampsvinnare från fredagens tävling) fortsatte med fina insatser. Det blev ytterligare tre guld (Bygel, 

Ringar och Räck).  Tre guld blev det också för Älvsbygymnasten Toni Simonen (Fristående, Hopp och Barr). Övriga resultat 

i herrarnas grenfinaler - se SM-hemsidan. 

I DMT-finalen gjorde Jonas Nordfors till publikens jubel två helt fantastiska hopp: trippelvolt framåt med skruv följd av en 

klockren dubbelvolt med trippel skruv. Han belönades med en poäng i världsklass - 70,80 och DMT-guldet. Silvermedalj till 

Kim Bergman från Camp Active (54,90) och bronset till André Kindberg-Smuk (UVGK)(29,90) 

Damernas trampolinguld gick Tove Larsson, TK Levo, som tävlade i sitt första SM, femton år gammal (30,70). Silver till 

Madeleine Stjernberg, UVGK, 30,60 och brons till Linda Nordöen, Västra Frölunda TK (29,70). 

Herrarnas trampolinguld till framtidslöftet Oscar Smith, TK Levo, som klarade en mycket svår serie (36,90). Silver till 

Rasmus Engelbrektsson, Camp Active (35,60) och brons till Måns Åberg, Österåkers TF (34,90) 

På hopprepssidan blev det ett 'tronskifte' eftersom SM-guldet gick till tranåsgymnasten Michalea Henning (1050,83) före 

klubbkamraten Jessica Enell (982,12) och bronsmedaljören Jessica Rosvall från Kämpinge (984,37) 



Övriga resultat finns på SM:s hemsida (klicka på SM-loggan till höger, välj sedan 'resultat' i vänsterspalten. Vi återkommer 

med lite mer information senare under dagen här på hemsidan! 

 
Birgitta Rittner 

 

Finalisterna i DMT och Trampolin klara 
2010-05-22 

I herrarnas trampolinkval under SM gick Oscar Smith, Rasmus Engelbrektsson och Måns Åberg vidare till 

morgondagens Winners Final. Rasmus är också finalist i DMT tillsammans med Jonas Nordfors och 

André Kindberg-Smuk. I damernas trampolinfinal tävlar Madeleine Stjernberg, Tove Larsson och Linda 

Nordöen. 

SM-guldet i DMT Damer gick till Amanda Alonzo (59.900) före silvermedaljören Fanny Fredriksson (56,800) och Mim 

Persson-Malmström (56,200) tog bronset. 

I Synkron Damer vann Mim Persson-Malmström/Nicole Carter (76,000) före Amanda Alonzo/Madeleine Sjöberg (72,200). 

Guldet i Synkron Herrar togs hem av Jonas Nordfors/Kim Gustavsson (67,700) före Einar Utbo/Oscar Smith (47,900) 

 
Birgitta Rittner 

 

Hopprepskvalet över: 
2010-05-22 

SM i hopprep pågår för fullt i Halmstad - Ann Carlsson rapporterar: Svenskt rekord av Jessica Rosvall i 

trippel - 160 tripplar. Vill ni se hopprep av världsklass, missa inte söndagens Winners Final 1 - då tävlar 

Jessica Rosvall, Kämpinge GF, Jessica Enell, Tranås GS och Michaela Henning,Tranås GS. 

Ann berättar: SM i tripplar är avgjort. Det blev ett härligt svenskt rekord av Jessica Rosvall, med 160 tripplar. 

SM i lag var en väldigt spännande tävling,Vinnare i JSM blev Kämpinge GF Lag 1 (Elin Söderlund, Felicia Hanserup, 

Linnea Murmark, Selma Kjellin, Wilma Roth) tätt följd av Kämpinge GF lag 2 (Amanda Eklund Olajos, Emilia Möller, Jolin 

Holmgren, Josefin Holmgren) och 3:a blev lag Lycksele Korpen Hopprepsklubb (Evelina Bäckström, Frida Renström, Hanna 

Sköld, Lovisa Gustafsson). 

SM klassen vanns av Kämpinge GF lag1 (Hannah Rönnquist, Hanna Magnusson, Sandra Wihlborg, Kim Öhrström, Nicole 

Olsson) tätt följda av Kämpinge GF Lag 2 (Carolina Arcombe, Carolina Stoltz, Malin Ericsson, Nicole Olsson, Sara 

Almström) och på 3:e plats lag Tranås GS (Anna Söderström, Emma Tingvall, Jessika Enell, Michaela Henning). Alla 3 

lagen kommer tävla i VM i England som går i slutet av Juli. Vi önskar alla lagen lycka till. 

I Masters (individuellt)  tävlingen var kampen hård vem som skulle stå som JSM segrare. Elin Söderlund vann tätt följd av 

Wilma Roth och Selma Kjellin (alla 3 från Kämpinge GF). 

I SM kvalificerade sig Jessica Rosvall, Kämpinge GF, Jessica Enell, Tranås GS och Michaela Henning,Tranås GS. Fina 

freestylar och snabba fötter bäddar för en spännande WF1! 

Under WF1 kommer publiken få se 2 grenar från Kämpinge GF's mixlag (2:an enkelrep och 4:an dubbelrep). De gjorde en 

fantastik tävling och vi önskar dem också lycka till på VM! 

 

Birgitta Rittner 

 

 



 

Nytt SM-guld till George Foo 
2010-05-21 

Mångkampen under SM vanns återigen av George Foo från Uppsala med 79,5 poäng, före 

Älvsbygymnasternas Toni Simonen (78,9). Vi återkommer i morgon onsdag 26 maj till George! 

 
Birgitta Rittner 

 

SM: klara för Winners Final 
2010-05-21 

I rytmisk gymnastik gick Therese Larsson, Jennifer Pettersson och Mikaela Lindholm till Winners Final. I 

kvinnlig artistisk gymnastik blir de tre finalisterna Jonna Adlerteg, Lina Sjöberg och Victoria Genberg. 

Alla resultat läggs upp löpande på SM-hemsidan (klicka på logotypen till höger här på hemsidan för att komma direkt dit.) 

 
Birgitta Rittner 

 

 

Wagner och Lunding får World Class Gymnast 

Award 
2010-05-19 

Tim Lunding tog VM-silver i dubbelminitrampett och Veronica Wagner gick till 24-final i VM i London 2009. 

För detta får de World Class Gymnast Award av Internationella Gymnastikförbundet (FIG). 

Wagner tar emot utmärkelsen vid SM i Halmstad fredag 21 maj - en rivstart före uppgiften som fackkommentator i webb-TV 

under damernas kvaltävling. Trampolingymnasten Tim Lunding tog VM-silver i dubbelminitrampett och Veronica Wagner 

gick till 24-final i VM i London 2009. För dessa stora prestationer har de tilldelats 'World Class Gymnast Award' av 

Internationella Gymnastikförbundet (FIG).  

Det är ännu oklart om också Tim Lunding tar emot utmärkelsen under SM i Halmstad eller om detta sker vid senare tillfälle. 

Endast en svensk trampolingymnast har tidigare fått utmärkelsen; Nils Melkerud (1999) Senast en gymnast inom kvinnlig 

artistisk gymnastik fick motta World Class Gymnast Award var 1991 (Madeleine Thörnqvist). 

 
Birgitta Rittner 



 

Gymmix Hälsoresa 2011 
2010-05-18 

Under våren (maj/juni) nästa år planerar vi att åka på vår första Gymmix Hälsoresa! Resan vänder sig till 

Dig som är medlem i Gymnastikförbundet och gillar gruppträning. 

Det blir en hälsovecka fullt med träning, sol och bad och andra nöjen för kropp och själ!Mer information kommer i slutet av 

augusti. 

 
Anna Skogholm 

 

Gymnaestradan 2015 till Helsingfors 
2010-05-17 

Under FIG-kongressen i Japan togs beslutet om Gymnaestradan 2015 och det blir Finland och 

Helsingfors som kommer att stå för värdskapet. - Finland vann omröstningen med stor marginal, säger 

Stefan Bengtsson. - Vi gratulerar våra finska vänner och ser fram mot ett fint evenemang. Finland har 

starkt stöd både från regionen och från den finska staten. Vid samma tillfälle beslöt man också att Gym 

For Life (som senast gick i Dornbirn) kommer att arrangeras i Sydafrika 2013. 

 
Birgitta Rittner 

 

Ingen ville bli nr 49... Kalmar och Kämpinge 

Kalmar och Kämpinge delar 50-platsen 

2010-05-10 

Under förbundsmötet i Falun fick Gymnastikförbundets Irene Samuelsson två nya Gymmix-föreningar: 

Kalmar och Kämpinge. Ingen ville dock blir nr 49, så vi fick istället två föreningar på delad femtionde 

plats. Nu siktar vi på nästa etappmål som är HUNDRA. Hurra! 

 
Birgitta Rittner 



 

Gymmix åker ut på convent i sommar 
2010-05-05 

Ett mycket viktigt samarbete har dragit igång. Tillsammans med Småland, Skåne, Stockholm och Umeå 

syns Gymmix ute på konvent och ledardagar under sommaren. 14-15 augusti går första Gymmix-

konventet,21 augusti är det dags för nästa convent med Gymmix på plats och den 28 - 29 augusti följer 

det tredje. 

Gymnastikförbundet finns självklart på plats och presenterar  vårt varumärke Gymmix! Conventdeltagarna får en Gymmix 

Give away med sig hem. Jättebra start för samverkan i framtiden! 

14-15 Augusti – Gymmix finns både hos Skåne och Småland 

21 augusti – Gymmix finns hos Stockholms Sommarconvent 

28-29 augusti – Gymmix finns i Umeå 

Tack alla medarbetare i distrikten som gör detta möjligt. Nu är det klart att era funktionärer får funktionärströjor av Gymmix. 

Hoppas på gott samarbete nu och i framtiden! 

Vi ses i augusti! 

Hälsar Irene,  Anna samt Gruppträningskommittén! 

 
Irene Samuelsson 

 



 

Mimmi Alburg flyttar vidare - med oförändrat mål 
2010-05-04 

Mimmi Alburg tar vid på regionkansliet i Växjö när Anna Glemne går på barnledighet. Ännu en flytt, denna 

gång från det centrala förbundskansliets utbildningsenhet, men ett absolut oförändrat mål för Mimmi som 

nu har drygt 40 års erfarenhet som gymnast, ledare, utbildare, kommittéledamot, och nu även anställd 

både på förbunds- och regionskansli. Målet lyder: alltid föreningen i fokus! 

- Mitt uppdrag på förbundet fortsätter till den sista juni och jag räknar med att börja i Växjö i augusti. Jag tycker det är en 

förmån att nu få förvalta vad Anna och hittillsvarande styrelse byggt upp, säger Mimmi. 

- Var man än är i gymnastikorganisationen spelar egentligen ingen roll. Det handlar om samma sak. Största nytta för 

gymnastikföreningarna! säger den kommande regionkonsulenten i Växjö. 

 
Birgitta Rittner 

 

 

Nya ledamöter i förbundsstyrelsen 



Förbundsmötets beslut: åtta regioner 
2010-05-04 

Förbundsmötet i Falun är avslutat. Malin Eggertz Forsmark omvaldes och förbundsstyrelsen fick tre nya 

ledamöter. Från årsskiftet har Gymnastikförbundet nu åtta regioner som ska ge medlemsföreningarna 

stöd i sin verksamhet. 

Ett viktigt beslut klubbades söndag förmiddag efter en engagerad debatt. Den nya regionala organisationen är nu antagen med 

8 regioner. Gymnastikförbundet Syd, Sydost, Väst, Öst, Mellansvenska, Övre Mellansverige, Mitt och Norr kommer de 8 

regionerna att heta 

Från och med nästa förbundsmöte (2012) har rösträtten för föreningarna nu stärkts. Gymnastikförbundet anser att demokratin 

när det gäller föreningarnas rösträtt är oerhört viktig. 

Stadgerevisionen är klubbad med smärre justeringar. 

Medlemsavgiften höjs till 28 kr per aktiv medlem. Nya resurser  för att  arbeta vidare till stöd för föreningar och regioner i de 

gemensamma satsningarna som utvecklar gymnastiken. 

Förslaget till Gymnastiken Vill för 2011 - 2012 är antaget. 

 
Malin Eggertz Forsmark enhälligt omvald som förbundsordförande - med acklamation! 

Till ledamöter i förbundsstyrelsen 2010 - 2014 valdes Pernilla Eriksson och Pelle Malmborg (omval) samt Anders Caspar 

och Suzanne Lundvall (nyval). Veronica Gunnarsson valdes till ledamot 2010 - 2012 (fyllnadsval efter Margareta Frykman 

Järlefelt som avsagt sig uppdraget som ledamot i förbundsstyrelsen). Vi återkommer givetvis här på hemsidan med en 

närmare presentation av de nya ledamöterna! 

Valberedning för 2010 - 2012: Kjell Adolfsson (sammankallande), Lena Grönberg, Andreas Getzman, Gun Ståhl, Jim Sallvin 

och Marianne Nyström. (Anders Fritzsche har omböjt omval). 

Malin Eggertz Forsmark avrundade förbundsmötet med att tacka alla delegater för stort engagemang, och kloka beslut, och 

ett hjärtligt tack till arrangörerna.  Inger Båvner utsågs till hedersledamot i förbundsstyrelsen. 

Till slut hälsade Gymnastikförbundet Öst:s ordförande Birgitta Persson  delegaterna välkomna till Stockholm och nästa 

förbundsmöte 12 - 13 maj 2012! 

  

Underlag för samtliga frågor finns liksom tidigare på förbundsmötessidorna  här på hemsidan. 

 

Birgitta Rittner 

 

 

 

http://old.gymnastik.se/Om-oss/Forbundsmote/


 

Coola Jonna vill bli bäst 
2010-05-02 

Här har redan skrivits mycket OM Jonna. Nu fattas bara lite ord från Jonna själv! Före EM-banketten fick 

vi tag på henne på telefon efter seniorernas finaler, där hon bland annat beundrat sin förebild Beth 

Tweedle. 

Var du aldrig nervös? Du verkar ju verkligen ha nerver av stål! 

- Nej, inte direkt. Jag menar, lite nervös var jag ju när tävlingen började, men det har gått bra hela vägen. Podieträningen gick 

bra och jag stod på allt. Jag hade en bra känsla i huvudet hela tiden och kände mig säker på rörelserna. 

Vad är du mest nöjd med? 

- Att jag klarat alla saker! Fast självklart är jag jättenöjd med barren, örnvändningen satt i alla tävlingar. Och att jag var en 

liten bit från bronset är jag inte alls ledsen för utan det var bara kul att det gick så bra. 

Nu har du också tittat på seniortävlingarna. Vem är din förebild här? 

- Beth Tweedle! Hon har kommit fram på senare år och hon rev inte en enda grej. 

  

Helena Andersson, som tillsammans med Sebastian Melander tränar Jonna sedan maj 2009, beskriver Jonna som gymnast: 

- Jonna är väldigt, väldigt målinriktad och har ett enormt inre driv. Hon vill helt enkelt bli bäst! Hon bor i Västerås och 

kommer ursprungligen från Västerås GF där hon tränat tillsammans med sin mamma, Veronica Adlerteg. Under två års tid 

har Jonna kommit till Eskilstuna för att träna 1 - 2 dagar i veckan, i ett samarbete mellan oss och Västerås GF. Efter 

ungdoms-OS förra året  ville hon utvecklas ¨ännu mer och då valde hon att börja träna sex dagar i veckan i Eskilstuna. Idag 

tillhör hon också Eskilstuna GF - men bor kvar och går i skolan i Västerås. Det säger något om hennes starka vilja. 

- I träningen ser man samma drivkraft och fokus. Varje försök, varje dag,  varje uppgift utnyttjar hon maximalt. Är det paus 

är hon först på redskapet efteråt, hon är först fram i alla lägen och ärligt talat hatar hon att förlora. Som jag sade: hon har 

bestämt sig för att bli bäst. 

- På detta kan man lägga att hon har en väldigt fin teknik och kör rörelserna vackert och rent., Något som t ex ryska tränare 

kommenterat här nere i Birmingham, avslutar Helena. 

Jonna, hinner du med något annat än skola och träning? 

- Hmm, drar hon på svaret.  Sedan kommer det: - Jag gör ju det jag vill, det jag vill allra mest! 

Vad händer nu då? 

- I morgon måndag åker vi hem till Sverige och på tisdag ska jag nog träna som vanligt. Sedan tävlar jag SM i Halmstad 21 - 

23 maj och i oktober hoppas jag på att få åka till ungdoms-OS i Singapore.  Óch så är det skolan förstås..  (Jonna går i åttan i 

Fryxellska skolan i Västerås. Efter skolan åker hon direkt till Eskilstuna där hon tränar mellan 15 - 19.30, och gör läxorna i 

bilen.) 

Summa summarum: målmedveten och viljestark, träningsvillig, 'tävlingsskalle', tekniskt skicklig. Cool, trygg och 

gladlynt  verkar hon också vara i dialogen per telefon. Så sista frågan måste självklart bli: Är du glad nu, Jonna? 

- JAAAA! Jätteglad!! 
 
Birgitta Rittner 



Fantastiska Jonna fyra i JEM-finalen i barr 
2010-05-02 

Ja,vad ska man säga efter ännu en dunderinsats från Jonna Adlerteg? Vad månde bliva av denna 

tävlingssuverän som med ett brak etablerat sig i toppen av Europas bästa unga gymnaster. Utan att darra 

på manschetten har hon klivit rakt in i de stora sammanhangen och tar med bara några tiondelar till 

bronset hem en fjärdeplats i JEM-finalen i barr! GRATTIS IGEN JONNA! Läs mer på Gymnastikförbundets 

officiella Facebooksida och skicka gärna grattis till Jonna både här och på Facebook - det är hon värd 

flera gånger om! Vilken insats, vilka tävlingsnerver.. 

 Just nu tittar Jonna på seniorfinalerna - men när de är över kommer vi att göra en kort intervju med henne. I morgon måndag 

3 maj reser hon hem med den svenska delegationen och landar på Arlanda kl 15.25! 

Länk till Eskilstunakuriren 

Ännu en länk till Eskilstunakuriren 

Länk till Folket 

Länk till Facebook 

 
Birgitta Rittner 

 

 

Jonna elva i 24-final i JEM - bästa någonsin 
2010-04-30 

Jonna Adlerteg blev elva i JEM-finalen och är därmed bästa svenska någonsin i ett JEM i modern tid. - 

Ännu en fantastisk insats,säger Agneta Göthberg. 

För er som inte haft möjlighet att följa tävlingarna i JEM via förbundets Facebooksida kommer en kort summering av Jonnas 

poäng:;  

Barr 13,25,  Bom 12,7, Fristående 12.675, Hopp 3,325 - totalt 51,95 poäng, elfte plats (!) och ytterligare en fallfri tävling. 

GRATTIS JONNA -  ännu en fantastisk prestation av sistaårsjunioren som kvalificerat sig för att representera Sverige i 

ungdoms-OS. 

- Det är möjligt att Jonna var lite nervös under förträningen, säger Staffan Söderberg som var med då.  Men när tävlingen 

körde igång fanns inte ett spår av detta. Lika stabil insats som under kvalet och en mycket fin tävling. 

- Jonnas elfte plats är den bästa svenska i modern tid. Anna Nilsson kom på 15:e plats i Birmingham 1996. (Anna är för 

övrigt en av domarna vid kommande Ungdoms-OS, dit Jonna nu också kvalificerat sig). 

Varmt grattis från hela gymanstiksverige  till Jonna, hennes  tränare och hela JEM/EM-truppen i England. På söndag väntar 

en ny final i barr för gymnasten  från Västerås&Eskilstuna!  Vi är många som kommer att sitta klistrade vid förbundets 

officiella Facebooksida och vänta på poängresultaten.. 

  

 
Birgitta Rittner 

 

http://ekuriren.se/sport/1.691758
http://ekuriren.se/sport/1.692157
http://folket.se/sportfolket/gymnastik/1.69283
http://www.facebook.com/pages/Gymnastikforbundet-Officiell-sida/101248909918618?v=wall&ref=ts


 

- Riktigt stort - bästa resultatet någonsin! 
2010-04-29 

- Hela laget har gjort en lång resa fram till det fantastiska resultatet under gårdagens kvaltävlingar, säger 

förbundskaptenen Agneta Göthberg belåtet på telefon från Birmingham. - Vi har aldrig haft en så hög 

placering tidigare - och man ska veta att 'alla' är här! Dessutom är det egentligen bara Jonna som har 

tävlat internationellt tidigare. Detta är riktigt STORT. Stabila insatser hela vägen, och ett stort fokus från 

podieträning till tävling! 

Förbundskaptenen fortsätter: - I hopp gjorde alla vad de kan. Jonna gjorde en helskruvad Yurchenko och fick 13.0. Victoria 

Genberg fick 12,675 för överslag volt och halv vändning. Anna du Rietz gjorde en sträckt Yurchenko (12.425). Nicole 

Wanström samma hopp som Anna; 12,3. Ida Rothe gjorde överslag volt (12.1275). 

Barr - här fick Sverige som lag sin bästa placering och det är vi knappast vana vid! Jonna körde sina svåra rörelser fint och 

lyckades inte bara ta poängen 13.325 utan även ta sig till barrfinal i ett fält med 112 tävlande! Det är så stort! Alla gick 

igenom sina serier. Anna fick 11,825, Nicole  11,5, Ida Rothe 10,175. 

I bom placerade sig Jonna också på en väldigt bra plats, som nr 17 i en väldigt säker insats som gav 12,95. Nicole, som också 

stod under hela serien, fick 12.35. Victoria 11.325, Anna 11.15 och Ida 11,025 (alla tre med ett fall). 

Fristående var naturligtvis vansinnigt spännande, säger Agneta, men också här höll nerverna och det blev 12,925 för Jonna, 

12,475 för Nicole, 12,225 för Anna, 12,0 för Ida och bslutligen 11,975 för Victoria. 

Summa summarum bästa placeringen någonsin för ett svenskt lag i kvinnlig artistisk gymnastik, säger Agneta, en plats i 24-

finalen och i barrfinalen för lagets klippa Jonna - och Nicole som andra reserv till 24-finalen! 

Jonna tävlar på nytt i 24-finalen på fredag 30 april kl 16 - 18 (svensk tid) och på söndag med start kl 10.35 i barrfinalen. 

Vi vågar inte utlova direktrapporter via förbundets officiella Facebooksida, tyvärr svajar uppkopplingarna i arenan. Men vi 

gör vad vi kan och säkrar med traditionella telefon- och sms-rapporter så länge! 

 
Birgitta Rittner 

 

 

 

http://www.facebook.com/pages/Gymnastikforbundet-Officiell-sida/101248909918618?v=wall&ref=ts


EM i Birmingham - nu drar det igång 
2010-04-28 

Idag onsdag 28 april startar det svenska juniorlaget sin tävling. Kl 20.45 är det dags. Den 29 är det dags 

för seniorerna. 

Snabb rapportering har utlovats direkt från tävlingarna där både förbundskaptenen Agneta Göthberg och landslagstränaren 

Staffan Söderberg skriver direkt på förbundets officiella Facebook-sida. 

Länk till EM-tävlingarnas hemsida 

Seniorerna tävlar torsdag 29 april med start kl 10. 

Hemmafronten håller tummarna! 

 
Birgitta Rittner 

 

 

What's up? 
Flip'a'trick består kortfattat av två delar; den första online, den andra live: 

Online 

Tävlingens första steg är att göra ett videobidrag som mycket kort presenterar det man kan, och delar av det man tänker visa 

upp för andra. Bland alla dessa bidrag kommer en jury att utse de bästa, och sen är det upp till besökarna på www.flip-a-

trick.se att rösta! De bidrag som flest tycker om bjuds in att visa upp en show LIVE framför publik. 

Live! 

På Ung08 festivalens Stora Scen, mitt i Stockholm v. 32, 2010 är det på allvar! På scenen kommer de bästa grupperna att visa 

upp show som innehåller element från sin video, hopsatt till 2-4 minuters festfyrverkeri av tricks! Publiken på plats, och via 

webben, får nu möjlighet att rösta fram vinnargruppen som utnämns till "Flip'a'trick Champion 2010". 

Vem får vara med? 
I stort sätt alla kan vara med, och vi ser gärna bidrag inom dessa områden: 

 GYMNASTIK (i alla dess former inom förbundets verksamhet) 

 Parkour 

 Tricking/Flashkicks 

 Dans 

 Capoeira 

 Cirkus 

 M.m... 

http://www.europeangymnastics2010.org/
http://www.flip-a-trick.se/
http://www.flip-a-trick.se/


Vad gäller om man vill vara med? 
Lite regler finns det, så se till att leva upp till detta: 

 Att er video är max 2 min 

 Att er grupp består av 2-8 deltagare 

 Att alla i gruppen är 13 år eller äldre 

 Att alla i gruppen har sin huvudsakliga hemvist i Sverige 

 Att inte visa upp ert bidrag för utomstående innan det visas på flip-a-trick.se 

 Att alla i gruppen accepterar att Gymnastikförbundet har rättighet att använda inskickade bidrag och 
filmmaterial från livetävlingen i marknadsföringssyfte av Flip’a’trick och övrig aktivitet inom förbundet framöver 

 Och slutligen... att ni läggar upp er video på flip-a-trick.se inom perioden 1-15 juni 2010 
Det är ett krav att samtliga deltagare som medverkar under finalen är medlem i en förening under Gymnastikförbundet och 

innehar giltig tävlingsförsäkring. Gymnastikförbundet hjälper gärna till att förmedla kontakten mellan grupp 

och förening om det behövs. 

  

 
Jonas Juhl Christiansen  |  Senast uppdaterad: 2011-03-14 

 

 

Örebro GF-KIF under förträningen 

Fin-fina prestationer på JNM! 1 x guld och 2 x silver! 
2010-04-19 

Alla svenska trupper är nu hemma igen efter en mycket spännande helg på JNM i Jyväskylä, Finland. 

Sverige visade återigen att truppgymnastik är något vi är riktigt duktiga på! Tävlingarna resulterade i guld 

till Örebro GF-KIF och silver till Höganäs GF i damklassen. I herrklassen var kampen med de danska 

lagen hård men Brommagymnasterna knep silvret och slog sig in mellan de två danska lagen! KFUM 

herrar placerade sig på en 6:e plats och Kämpinge GF:s mixed lag på en 4:e plats. 



 

Brommagymnasterna under förträningen 

Helgen inleddes under mycket dramatik med vulkankaos på Island. Som tur är lyckades alla våra fem svenska trupper ta sig 

till Finland till sist. Övriga länder lyckades också få över alla sina lag utom just lagen från Island och ett lag från Norge. 

JNM bevakades LIVE både på Gymnastik TV och på Facebook. Totalt tittade 10 158 personer på sändningen och 

gymnastikvänner från hela norden uppskattade initiativet. 

Här hittar du hela resultatlistan från JNM! 

 

Johanna Persson 

 

 

FOTO: Andreas Gustafsson 

Sensationell juniorinsats i Birmingham 
2010-04-19 

En glädjechock åstadkom det svenska juniorlaget i Birmingham: det svenska juniorlaget kom på en tolfte 

plats och Jonna Adlerteg har gått till 24-final och till barrfinal. Nicole Wanström är andra reserv till 

barrfinalen. Och Jonna har kvalificerat sig till kommande Ungdoms-OS - en av totalt fjorton från Europa. 

Man blir så STOLT! 

JEM-laget består av Jonna Adlerteg, Nicole Wanström, Ida Rothe, Anna du Rietz och Victoria Genberg. Staffan Söderberg 

berättar: - Grymt kört av tjejerna. Jonna och Nicole körde igenom utan fall. Jonna är på 15:e plats individuellt. Anna och 

Vickan hade ett fall på bom, annars bra!. 

Se särskilt artikel ed telefonintervju med förbundskaptenen Agneta Göthberg. 

EM-tävlingarnas officiella hemsida. 

 Intervju med förbundskaptenen Agneta Göthberg i Expressen 

 
Birgitta Rittner 

http://old.gymnastik.se/ImageVault/Images/id_4810/ImageVaultHandler.aspx
http://www.europeangymnastics2010.org/
http://www.expressen.se/sport/10fragor/1.1968448/vi-har-bara-en-som-kor-fyrkant


 

FOTO: Mårten Neiman 

Nu 42 Gymmix-föreningar ... 
2010-04-15 

Nu har vi 42 certifierade Gymmix-föreningar - med fler på ingång, säger Irene Samuelsson. Bofors 

Gymnastikförening blev nr 42 - välkommen! 

Vill  du veta vad en Gymmixförening är? Se här: 

1.                Sandvikens GA 

2.                Gymmix Tjörn 

3.                Lingförbundet 

4.                Leksands GF 

5.                Gymmix Askim 

6.                Tranemo GF 

7.                Hultsfred GK 

8.                Borlänge GK 

9.                Karlstad GF 

10.             Heby GF 

11.             Umeå GF 

12.             Danmarks IF 

13.             Gymmix  Kungsängen 

14.             Gymmix Karlskrona 



15.             Huddinge GF 

16.             Rimbo GF 

17.             Stenungsunds GF 

18.             Uppsala GF 

19.             GF Gymmix Pulsen 

20.             Täby Gymmix 

21.             Västerås GF 

22.             Borås GS 

23.             Viking Gymmix GF 

24.             Vist GF 

25.             Horreds Sportklubb 

26.             Rångedala IK 

27.             Ljusdals GF 

28.             Gymmix Falun 

29.             Rönninge Gymmix 

30.             Söndrums GoIF 

31.             Nykvarns GF 

32.             GF Alvaret 

33.             Sigtuna Märsta GK 

34.             Botkyrka GoIF  

35.             Skövde GF 

36.             Enköping SK GF 

37.             Hjo GF 

38.             Växjö Gymnastikkrets 

39.             Karlsborgs GF 

40.             Hallstahammars GK 

41.             Vikingstad GF 

42.             Bofors GF 

 
Birgitta Rittner 

 

 



 

Seniorlaget på NM 2010 

FOTO: Andreas Svensson/westphoto (samtliga bilder i artikeln) 

Senior-NM i artistisk gymnastik: medaljer till Sverige 
2010-04-10 

Ett NM-guld, ett silver och fyra brons tar de svenska seniorgymnasterna med sig hem från Helsingfors. 

Lina Sjöberg tog NM-guldet i barr och brons i hopp. George Foo tog mångkampsbronset, silver i bygel 

och brons i fristående. Toni Simonen reser hem med NM-brons i barr! 

- Herrarna har gjort en bra tävling, säger David Ahlin. George och Toni har resultat i nivå med det bästa de gjort. Särskilt 

glädjande är att för båda är resultaten i nivå med Gymnastikförbundet VM-kvalgränser. De har också ännu lite mer att ge i 

vissa moment. 

 

Junioren Christofer Soos har gjort en bra 'seniordebut' och har många år framför sig, liksom Fredrik Broström. Det blev en 

femteplats totalt för det svenska laget. 



 

I damernas mångkamp tävlade endast Lina Sjöberg och kom på fjärde plats. I grenfinalerna blev det dock medaljer till Lina: 

Guld i barr och brons i hopp! 

 

På herrsidan har vi fått glädjande rapporter också: George Foo tog NM-silver i bygel och brons i fristående. och Toni 

Simonen tog NM-brons i barr. - Mycket bra insats av Toni och George, säger förbundskaptenen! 

- Nu är mitt nästa mål att försöka kvala till VM, säger Toni per telefon efter hemkomsten. - Jag tränade mycket före också 

men efter jul har jag gått upp till heltid och det gick ju vägen.  Jag är glad att jag kunde göra en så bra mångkamp och jag vill 

satsa som mångkampsgymnast. 

- Vilka grenar tycker du att du utvecklats mest i? - Hopp, barr och ringar går bättre nu, svarar Toni. Det svåraste är bygel!   

- Blir det SM också för dig? - Ja, det räknar jag med om det inte händer något särskilt, svarar älvsbygymnasten Toni 

Simonen, som fyller 21 i höst. 

George Foo,  meddelade redan efter VM 2009 att han framöver skulle satsa på sina studier och framöver endast ställa upp i 

grentävlingarna. Han pluggar nu på heltid i Uppsala och jobbar dessutom extra på MediaMarkt. - Hur hinner du träna? 

- Det blir mindre nu, eftersom studierna går före, men jag försöker träna fyra gånger per vecka.  

- Hur ser din satsning ut nu? VM, SM? 

- Om jag blir uttagen till VM tar jag ställning då. Just nu pluggar jag en riktigt tung kurs i anatomi och fysiologi. Jag räknar i 

alla fall med att ställa upp vid SM och tävla i ett par redskap. Men jag tar ett steg i taget nu.. avslutar George. Målinriktad 

som alla gymnaster! 

  

  

 
Birgitta Rittner 



 

Segrande framtidshopp - U14-laget 2010 

FOTO: Andreas Svensson/westphoto (samtliga bilder) 

U14-seger i NM i manlig artistisk gymnastik 
2010-04-09 

Det svenska U14-laget tog övertygande lagsegern med 9 poängs marginal före Norge - och Prince Mayiza 

tog mångkampssilvret med bara fem hundradelars skillnad till guldet. Mycket bra tävling, säger en nöjd 

förbundskapten per telefon - och mycket mer att glädjas åt från dagens tävlingar! Alla svenskar topp-12. 

Lördagen innebar ytterligare framgångar i grenfinalerna: tre guld för Prince Mayiza, två silver till Kim och 

ett brons för Alfred. 

- Det var inte bara det att 

U14-laget vann med god marginal - vi hade också 7 poängs skillnad till Norge i bygel. Ett klart bevis på att allt träningsslit 

med bygel nu också ger resultat. Vi möts nu med uppmärksamhet och uppskattning från andra länder som noterat 

utvecklingen, säger den glade förbundskaptenen Fredrik Pierreville. 

 

- Vi har nog också sett Alfred Correngias genombrott i den här tävlingen. Guldet gick till Finland med 71.95 poäng, Prince 

var snubblande nära med 71,90. Alfred tog brons med 71,0.  Det svenska laget bestod också av Kim Wanström (femma), 



Tony Do (åtta), William Broman (9) och Henrik Schröder. Alla svenskar topp-12 - av 30 tävlande totalt i 

mångkampen.Mycket bra. 

 

I lördagens grenfinaler blev det ytterligare medaljer. Tre guld till Prince Mayiza i fristående, bygel och räck! Silver till Kim 

Wanström i hopp och räck. Bronsmedalj till Alfred i barr. 

Andra positiva händelser när det gäller manlig artistisk gymnastik passa på att berätta om: Ett kommer  från den andre 

förbundskaptenen David Ahlin, som studerat anmälningslistan till årets kommande SM och då noterar att det på många, 

många år inte varit så många tävlingsföreningar anmälda till SM -några helt nya och ännu ett tecken på att allt pekar på en 

fortsatt positiv utveckling som ger framtidshopp. Den andra goda nyheten från David Ahlin är att Måns Stenberg efter 

läkarkontroll nu fått klartecken att gå igång med full rehabträning. 

  

 

Birgitta Rittner 

 

 

 

 

 

 



Bamsegympa på Baby&Barn-mässan i Göteborg 9 - 

11 april 
2010-04-07 

Oj vilken succé för Bamsegympan på Baby&Barn-mässan i Göteborg. Gymnastikförbundet monter var 

den som lockade allra flest besökare under mässans tre dagar och Lena Lindahl berättar att det var som i 

Almedalen - barnen ville inte gå hem från Bamse och Bamsegympan!Många föräldrar frågar var barnen 

kan börja i Bamsegympa, och många vill bli Bamsegympaledare! Till och med här på förbundskansliet har 

vi redan fått flera mejl med samma fråga. Det blir efterfrågetryck på Gymnastikförbundet Väst. 

 

 

Bamsegympa finns idag i 320 av Gymnastikförbundets medlemsföreningar över hela landet. - Det har gått väldigt fort, säger 

projektledaren Lena Lindahl. - Undersökningar har också visat att vi genom Bamsegympan fått fler unga ledare till vår 

barngymnastik, vilket var ett av de två målen. Det andra var att synas bättre med barngymnastiken i föreningarna. 

Bamsegympan är tänkt att vara vägen in till gympan för de allra minsta, som  sedan har möjligheter att gå vidare i sin 

motoriska utveckling i redskapsgymnastiken - det finns massor av alternativ att välja mellan i våra 1200 föreningar! 

I Gymnastikförbundets monter på Baby och Barn-mässan är barn och föräldrar välkomna för att prova Bamsegympa och en 

rolig redskapsbana med dagens moderna, färgglada plintar och andra gymnastikredskap. Redskapsleverantör är vår 

samarbetspartner Ranzows/LEG. De har produktutvecklat sig långt från gårdagens tunga träredskap - kom och prova själv! 

hälsar Lena Lindahl. 



 

Mer att läsa om Bamsegympa 

Baby&Barn-mässans film - med Bamsegympa förstås.: 

 

 

Ida Gustafsson -.vilken barrserie! 

FOTO: Foto: Andreas Gustafsson 

Agneta Göthberg: uttagningarna klara till NM, EM 

och JEM 
2010-03-29 

Efter helgens landskamp mot Belgien i kvinnlig artistisk gymnastik är uttagningarna till kommande NM, 

EM och JEM klara, meddelar förbundskapten. - Skadeläget gör att vi inte ställer inte upp med fullt lag på 

NM och EM, men väl i JEM. 

- På seniorsidan kommer vi endast att representeras av individuella gymnaster. Lina Sjöberg tävlar i samtliga fyra grenar, 

medan Ida Jonsson tävlar i barr och bom och Ida Gustafsson endast i barr. 

 
- Juniorlaget vid JEM består av Jonna Adlerteg, Nicole Wanström, Ida Rothe, (på bilden ovan) Anna du Rietz och Victoria 

Genberg, med Laura Holmberg som reserv på hemmaplan. 

Veronica Wagner är fortfarande i rehabiliteringsfas efter sin fotskada. 

http://old.gymnastik.se/Barn/Bamsegympa/


- Vid helgens landskamp mot Belgien tävlade därför ett något sargat svenskt seniorlag. Junioren Victoria Genberg fick 

dispens för att tävla med seniorerna och tävlade bra i sina tre grenar . Barr är hon ännu inte färdig för men hon gjorde ändå 

sitt bästa också i denna gren och hamnade i den individuella tävlingen på femte plats!   

 

- Ida Jonsson hade, också  pga problem med en fot, anpassat sitt fristående till lite enklare volter och hade dessutom ett fall i 

barren. Hon blev bästa svenska och tvåa totalt i den individuella tävlingen. Glädjande nog är Lina Sjöberg nu tillbaka fullt 

och körde en fin tävling med ett nytt fristående. Hon blev trea totalt. Emelie Karlsson hoppade in efter ett långt uppehåll och 

gjorde en bra tävling. 

- Slutligen Ida Gustafsson som endast tävlade i barr - men det gjorde hon desto bättre och satte personligt rekord, med den 

bästa barrserie jag någonsin sett en svenska göra, säger Agneta. Allt satt, inklusive hennes nya svåra övning Hindorff och hon 

belönades med 13.9 poäng. 

Seniorernas lagtävling vanns av Belgien med 154,350 poäng före det svenska laget som samlade 149,850 poäng. 

På juniorsidan blev det också vinst för det belgiska laget (150,350 poäng). Sveriges juniorlag fick 146,750 poäng. 

Individuellt gjorde Nicole Wanström det bästa svenska resultatet bland juniorerna, tätt följd av Jonna Adlerteg och på tredje 

plats kom höganäsgymnasten Laura Holmberg. - Jag vill sätta ett utropstecken för Laura, säger Agneta Göthberg. Hon kom 

in i sin allra första tävling på denna nivå och klarade det mycket bra! 

- Jonna gjorde en del missar denna tävling, men hon är väldigt duktig. Här handlar det nog mest om att hon ännu inte riktigt 

landat mentalt i sin nya höga nivå. 

 
Birgitta Rittner 

 

 

Christoffer Soos, Halmstad Frigymnaster 

FOTO: Pauline Högdahl 

Ungdomslandskamp Sverige - Belgien - Holland 
2010-03-28 

Förbundskaptenen Fredrik Pierreville rapporterar från helgens landskamp mellan Sverige, Belgien:och 

Holland. - En godkänd insats från Sveriges ungdomslandslag i manlig artistisk gymnastik. Bästa 

individuella resultatet stod Christopher Soos från Halmstad Frigymnaster för. 

Fredrik berättar:   

 

- Sveriges lag startade lite nervöst i fristående och i bygelhäst fick vi inte till det, med för många fall. Efter bygelhäst släppte 

det för laget och killarna gjorde de fyra sista grenarna riktigt bra.  

Höjpunkten var barr som Sverige vann. Vi har arbetet mycket med barr, och börjar också bli bättre. Det var skönt att få ett 



bra kvitto på det. 

 

- Belgien och Holland är två duktiga europeiska nationer och att vi i nuläget skulle kunna slå dem var inte direkt med i 

planen. Målet är att vi ska närma oss Belgien och Holland resultatmässigt, och om ett par år vara jämna. Skillnaden nu är 

vissa svårigheter som måste in i redskapen. Detta gäller framförallt i ringar och räck där vi inte räcker till. Vi kommer att 

arbeta hårt nu för att snabbt få killarna att börja göra dessa övningar på tävlingar framöver. 

  

- Främsta individuella insats med en ordentlig putsning av sitt personliga rekord var Christopher Soos från Halmstad. 

Christopher kom på 7:e plats. Oskar Kirmes kom strax efter på en 8:e plats. 

Sverige ställde upp med två lag. Ett lag 1 och ett yngre lag som ska till Helsingfors och tävla U14 Nordiska mästerskapet om 

två veckor. 

  

Fredrik berättar vidare:- Detta unga lag gjorde också en godkänd insats. Mycket nyttigt för dessa unga talanger som kommer 

att utvecklas snabbt de närmaste åren. Serierna räckte inte helt till svårighetsmässigt, och om man saknar en övning innebär 

det mycket stora avdrag, minst 4 poäng. Detta gjorde att vissa killar hade svårt att få en bra mångkampspoäng. 

 

- På Nordiska mästerskapet U14 är det andra regler som gör att poängen kommer vara högre. Bäst instats i detta unga lag 

gjode Kim Wanström från Hammarby. Flera av dessa killar kommer att kunna konkurrera om platser i 

kommande ungdomstävlingar. 

Innan tävlingen hade vi ett läger för att ladda upp tillsammans. Tack alla tränare som gjort ett kanonjobb. Johannes 

Gustavsson, Sergei Rumbutis, Hans Goldring, Alexander Manyakin, Andreas Svensson och Gösta Gustavsson. Stort tack till 

David Ahlin som gjorde ett mycket bra jobb som tävlingsledare. 

  

- Avslutningsvis vill jag säga att det känns som Sverige är på gång och vi är mycket glada över att vi mött detta tuffa 

motstånd nu,  för att få en riktig värdemätare om var vi står.  

 

Dessutom är arenahallen i Halmstad  nu också invigd med en riktig gymnastiklandskamp. Nästa gång redskapen står på plats 

i arenan i Halmstad är under SM i maj! avslutar förbundskaptenen Fredrik Pierreville. 

(Tyvärr föll Sergeis namn bort i den första versionen av denna information, redaktören beklagar.BR) 

 
Fredrik Pierreville/BR 

 

 

 

 

Historiska årsmöten - med nya metoder 
2010-03-25 

En ny regional organisation i norr och årsmöten via direktlänk Östersund - Härnösand. Den 23 mars 2010 

var en historisk dag! 

Distrikten Gymnastikförbundet Jämtland-Härjedalen och Gymnastikförbundet Västernorrland höll sina ordinarie årsmöten i 

Östersund respektive Härnösand. På dessa möten antogs en proposition där man beslutade att den 31 december 2010 lägga 

ner sina respektive distrikt för att den 1 januari 2011 starta den nya organisationen: Gymnastikförbundet Mitt. (Mitt är 

fortfarande arbetsnamn då det är Förbundsmötet i Falun som formellt fattar beslut i frågan.) 

För att förbereda för sammangåendet valde de båda distrikten att tillsätta styrelser för respektive organisation. Det nya var att 

styrelsernas sammansättning blev identiska och ordförande är densamma för båda styrelserna. 



Historiskt var också att de två distriken sedan höll ett gemensamt extra årsmöte via videolänk! Med hjälp av modern teknik 

kopplades Östersund och Härnösand samman för ett gemensamt extra årsmöte. En interimsstyrelse valdes fram till ordinarie 

årsmöte mars 2011, beslöt om nya stadgar och föreslog namn på den nya organisationen.  

En sådan stor organisationsförändring som sammangåendet är, kräver två på varandra följande årsmöten. Därför valde 

distrikten att via den nya organisationen Gymnastikförbundet Mitt ha sitt extra årsmöte innan ordinarie årsmöte 2011. 

Nu blev det historiskt igen för med hjälp av den moderna tekniken kopplade man ihop Härnösand med Östersund för att hålla 

extra årsmöten via videokonferens. Ett möte från två olika platser. Man valde interrimstyrelse fram till ordinarie årsmöte i 

mars 2011, beslutade om nya stadgar samt föreslog namn på den nya organisationen. Somårsmötesordförande i Östersund 

fungerade Stefan Bengtsson, förbundets generalsekreterare, och i Härnösand satt Calle Myrsell från förbundskansliet 

ordförande. 

Ordförande i den nya gemensamma styrelsen är Ingela Nilsson. Hela styrelsen presenteras tillsammans med mer utförlig 

information på den nya, gemensamma hemsidan för Gymnastikförbundet Mitt. 

  

 

Ingela Nilsson/BR 

 

 

Tack till Staffan Söderberg för MMS-bilden 

Världscupfinaler för Ida J och Ida G i Quatar 
2010-03-22 

En fin tävling för båda 'Idorna' i Quatar med mersmak! Det blev två sjätteplaceringar och en åttonde plats. 

Världscuptävlingen i Quatar är över och vi kan summera. Fortsatt fina resultat av de två eskilstunagymnasterna Ida Jonsson 

och Ida Gustafsson. För Ida J blev det en sjätteplacering i hopp och en åttondeplats i bomfinalen. - Ida  gjorde en väldigt fin 

bomserie men missade tyvärr avhoppet. Hennes insats bådar gott för framtiden, säger Helena Andersson per telefon. 

För Ida Gustafsson blev det också en sjätteplacering i barr. Mycket fint tävlat av de två unga gymnasterna som klart har 

framtiden för sig! 

Nedan två fina bilder från Quatar, som vi fått från FIG: 

http://old.gymnastik.se/Distrikt/GF-Mitt/


 

Bilden ovan: Ida Jonsson. Bilden nedan: Ida Gustafsson 

 

*************************** 

  

Tidigare rapport från måndagens tävling (22/3): 

Framgångarna för Eskilstunas unga gymnaster fortsätter; I dagens världscuptävling i Quatar har Ida Jonsson gått vidare till 

grenfinal i hopp och bom och står som första reserv till barrfinalen, meddelar Staffan Söderberg. Ida Gustafsson, som gör 

sin andra världscuptävling, är klar för barrfinal - och dit tog hon sig med ett ny rörelse i barr, 'Hindorff'' - ett svårt släpp som 

ingen svenska tidigare tävlat med, säger Staffan, på plats i Quatar tillsammans med förbundskaptenen Agneta Göthberg.   

- Inte illa av en förstaårssenior som gör sin andra världscuptävling någonsin!  Vårens världscuptävlingar är ett led i en 

planerad upptrappning i tävlandet som givetvis har EM men framför allt VM som mål.  

Vi får nya rapporter i morgon tisdag efter grenfinalerna - och håller givetvis tummarna hårt! 

  

 

Birgitta Rittner 



 

'Nastia' vid ett tidigare tillfälle 

Fyra i 'för-EM' i Rumänien 
2010-03-22 

Förbundskapten Ludmila Ahlin rapporterar från 'För-EM' i Rytmisk Gymnastik Rumänien i helgen 20 - 21 

mars. Det svenska juniorrlaget tog en fin sjätteplats (bland femton tävlande) och Anastassia 'Nastia' 

Johansson kom fyra i båda sina grenfinaler. 

Tävlingen körs som JEM, två grenar per gymnast. Nastia tog sig till grenfinal i båda sina grenar (rep och käglor) och väl där 

körde hon mycket bra. Det blev två meriterande fjärdeplatser. Även Mikaela Lindholm gick till grenfinal i boll (sjätteplats), 

och Isabella Losvik i Band (åttondeplats). 

Det svenska landslaget har varit framgångsrikt i helgen. Ett bra genrep inför kommande JEM för Nastia och Isabella! 

 

Även Therese Larsson har tävlat i helgen, i Baltic Hoop i Riga. Therese bärgade även hon en fjärdeplats i mångkampen, men 

måste tyvärr bryta tävlingen efter en fotskada. 

  

  

 

Birgitta Rittner 



 

Måns Stenberg tillbaka i Åkeshovshallen 
2010-03-18 

En dämpad Måns berättar själv om sin fotskada i samband med uppvärmningen i Cottbus. 

Måns, i högform och med alla nya svåra serier intränade,   hade verklig otur vid säsongens första världscuptävling i Cottbus. 

Som ni kunnat läsa i tidigare artikel här på hemsidan gick testtävlingen i Sverige riktigt bra. I Cottbus kom Måns tyvärr inte 

ens till tävlingsstart.  

 

Vad hände? 

- Jag kände mig jättebra, säger Måns. Under uppvärmningen körde jag en av mina höga volter, 2.5 skruv. Jag kom från hög 

höjd med full kraft och skulle stämma vidare till en ny volt. Jag kom fel med båda fötterna och när jag stämde för den nya 

volten vek sig fötterna ytterligare. 

Det blev ambulans till läkare i Cottbus. Här hemma i Sverige har Måns nu varit hos läkare igen. Höger fot har fått en 'vanlig' 

kraftig stukning och är redan på bättringsvägen. Vänsterfoten har en svårare ledbandsskada och dessutom en blödning i 

skarven mellan ben- och fotled. 

Hur lång tid tar det nu innan du är återställd och kan börja träna igen? 

- Lite svårt att säga. Jag styrketränar redan överkroppen men går på kryckor. Jag kan troligen börja rehabträna högerfoten 

nästa vecka. När det gäller vänster fot har läkaren sagt att jag måste vila foten först innan vi kan bedöma om vi kan börja 

rehabträning. Hur rehab går avgör också om skadan måste opereras eller ej. 

Gymnastik är en sport för de verkligt tuffa. - Man biter ihop och kommer igen, säger Måns. Gymnastiksverige önskar Måns 

ett snabbt och bra tillfrisknande och bästa möjliga läkeprocess så att vi snart har honom tillbaka i god form på tävlingsarenan! 

 

Birgitta Rittner 

 

 

 

 

 

 



Övertygande säsongsstart för Måns Stenberg 
2010-03-08 

En övertygande säsongsstart för Måns Stenberg med nytt, svårare program. David Ahlin rapporterar från 

helgens EM-test med landslagsgymnaster från Sverige och Finland: 

 David Ahlin:  

- Måns  vann övertygande helgens EM-test med landslagsgymnaster från Sverige och Finland. Måns har inför säsongen ett 

helt nytt tävlingsprogram med betydligt svårare serier. I lördags premiärtävlade Måns det nya hoppet (sträckt Yurchenko med 

två och en halv skruv, med utgångspoäng 16,6, samma hopp som Fabian Hambuchen tävlar på). 

Utgångspoängen i samtliga redskap har höjts inför säsongen och det nya friståendeprogrammet till EM har utgångspoäng 

16,4 alternativt 16,5! 

George Foo tävlade i helgen i de tre bästa grenarna bygel, ringar och barr och visade stabila serier. Toni Simonen tävlade 

bygel, ringar, barr och räck för att vila en öm fot. Högst poäng i räck och stabilt i barr med utvecklad serie. Fredrik Broström 

tävlade enbart fristående i lördags.   

På torsdag 11 mars reser seniorlaget till Tyskland för världscuptävlingen i Cottbus. Kvaltävlingarna går fredag 12 mars, med 

finaler lördag och söndag 13 - 14 mars. 

 

Birgitta Rittner 

 

 

 

JSM-guld till Jonna Adlerteg 

FOTO: Andreas Gustafsson 

JSM-guld till Jonna Adlerteg 
2010-03-08 

En överlägsen JSM-seger till Jonna Adlerteg med fem guld och en bred marginal till övriga tävlande. - 

Fantastiskt bra! säger förbundskaptenen Agneta Göthberg. - Jag tror vi sett Jonnas stora genombrott. 

Jonna Adlerteg, Eskilstuna GF, gjorde en strålande JSM-tävling och vann mångkampen med 52,7 poäng. JSM-silver till Ida 

Rothe, Västerås, (47,150) och JSM-brons till STG-gymnasten Nicole Wanström (46,050). 



  

Foto: Andreas Gustafsson 

Grenfinalerna vanns kanske ännu mer övertygande av Jonna (hopp 13.35, barr 13.45, bom 13,3 och fristående 13.650). 

- Jonna gjorde en fantastiskt bra tävling, säger förbundskaptenen Agneta Göthberg.  Ett nytt fint fristående med en 

trippelskruv - det har vi inte sett i Sverige på ett par decennier. I hopp tävlade hon med en ny volt och i grenfinalen i barr 

visade hon en ny kombination som ingen i Skandinavien tävlat med tidigare.  Tränarduon Sebastian och Helena nu har 

lyckats skola ytterligare en gymnast med samma kvalitet och potential som Ida Jonsson och Ida Gustafsson. 

Jonna är sistaårsjunior, född 1995. Vi återkommer till Jonna inom kort här på hemsidan. 

 

Birgitta Rittner 

 



 

FOTO: Atle Falkanger 

Svenskt storslam i NM 
2010-03-06 

En överlägsen seger för Therese Larsson, silver till Mikaela och brons till Jennifer, meddelar en mycket 

glad Kristina Göthberg från Oslo. - Det var tjugo år sedan vi hade en nordisk mångkampsmästarinna i 

Sverige och det har vad jag vet aldrig hänt att vi tagit över hela prispallen! Efter grenfinalerna reser 

Sverige hem med totalt 21 medaljer. Bästa resultatet någonsin! 

Det svenska laget vann före Norge, Finland tog brons och Danmark kom fyra. 

Det var en fantastisk dag och ALLA som var med drog sitt strå till stacken, säger Kristina.  

 

Dag två blev minst lika bra och totalt reser de svenska gymnasterna hem bokstavligen men knappast andligen 

nedtyngda av medaljer -- 21 totalt! 8 guld, 7 silver och 6 brons. Bästa resultatet någonsin, jublar delegationen per 

telefon. 

Therese tog guld i tre av fyra grenfinaler och silver i den fjärde (tunnband), där hon fick ge sig för Mikaela. 

Mikaela tog även silver i rep och brons i band. Jennifer silver i boll. 

På juniorsidan blev det två guld till Anastassia Johansson (rep och tunnband), silver i boll och brons i käglor! 

Isabella losvik tog silver i käglor. Lagbrons till det svenska juniorlaget och dessutom ett brons till SOL-

flickornas trupp. Vilket NM! 
 

Birgitta Rittner 

 

 

 



 

Idrottslyftet år tre nu utan 'tak' - ny möjlighet för alla 

föreningar 
2010-03-04 

Fortfarande finns 1,5 miljoner kvar inom ramen för Idrottslyftet år 3. Maxgränsen på 100 tkr per förening 

tas nu bort och ALLA kan söka bidrag igen enligt riktlinjerna för år 3. 

Observera att bidrag enbart beviljas till aktivitet inom perioden 1 juli 2009 - 30 juni 2010. (Projekt som går efter denna period 

ska sökas från Idrottslyftets 4: år där riktlinjerna kan förväntas i slutet på maj.) 

Läs mer om ansökningsprocedur och riktlinjer här - och skynda er att lämna in en ansökan!  

 

Birgitta Rittner 

 

 

FOTO: Håkan Nordström 

Therese Larsson inspireras av Ferry inför NM 
2010-03-03 

Helgen 6 - 7 mars går NM i Rytmisk Gymnastik i Oslo. Therese Larsson försvarar ett individuellt guld i 

band men siktar också på NM-guldet (2008 blev det silver, med minsta möjliga marginal). Också junioren 

Nastja och SOL-flickornas trupp har samma medaljvalör i sikte! 

Kristina Göthberg berättar: - Therese är i bra form och åker till Oslo med ett mål i sikte - GULD. 2008 blev hon slagen av 

Maria Ringinen från Finland med minsta möjliga mariginal. Sedan dess har hon haft NM-guld som mål.  Pratade med henne 

senast igår kväll och hon är i fin form, och vid gott mod. Hon inspireras av Björn Ferry,  tycker att hon känner igen sig i 

honom och hans mål - att komma in till stående skyttet och känna glädje... i överförd mening förstås! 

 

Övriga gymnaster i seniorlaget: Mikaela Lindholm , Jennifer Pettersson,  Kajsa Brondin och Felicia Nordgård är även dom i 

bra form och väldigt laddade. Tillsammans ska dom försöka ge Finland och Norge en kamp om guldet i lagtävlingen. 

 

Självklart har vi också Anastasia 'Nastia'  Johansson på juniorsidan och det svenska juniorlaget att hoppas på. I juniorlaget 

ingår även Cassandra Pettersson, Isabella Losvik, Maria Nedic och Linnea Westerberg.  På truppsidan är det truppen från 

SOL-flickorna som får ses som favoriter,  och det kommer att bli en jämn kamp även på truppsidan. Energos (seniortrupp) 

och Torsby (juniortrupp) representerar också Sverige i NM.   

 

http://old.gymnastik.se/For-foreningen/Ekonomi-och-bidrag/Idrottslyftet/


- Det var längesedan det såg så bra ut inför ett NM och jag hoppas innerligt att alla lyckas bra, avslutar Kristina som följer 

med som ansvarig tränare för de individuella gymnasterna. Delegationsledare är Inger Frii Fleerackers. 

Vi hoppas på goda nyheter från Norge - håll tummarna för alla svenska gymnaster! 

 

Birgitta Rittner 

 

 

Första Gymmix-kollektionen från Stadium! 
2010-03-01 

Ett härligt vårtecken som åstadkom mycket glada miner på Gymmix-kommitténs medlemmar. De fick en 

förhandstitt på vår nya Gymmix-kollektion (i samarbete med Stadium). - Snyggt och prisvärt, var det 

allmänna omdömet. Se själv! 

INTRODUKTIONSERBJUDANDE!  Vi rivstartar med en specialrabatt. Den som handlar tio plagg på en 

gång får hela tio procents rabatt!  

 

Denna vecka postas alla broschyrer och beställningsblanketter till samtliga medlemsföreningar, men 

du kan redan förhandstitta på kläderna här på hemsidan. Och kom ihåg – kläderna är till för ALLA 

medlemmar, givetvis Gymmix- och gruppträningsföreningar, men också alla andra. Alla föreningar kan 

också beställa hem kollektionskatalogen för att distribuera bland sina egna medlemmar.   

Kläderna levereras från och med mitten av mars. Från beställning till leverans tar det normalt tre - fyra 

arbetsdagar. Skynda dig att beställa ur den snygga vårkollektionen! 

 

Birgitta Rittner 

 

http://old.gymnastik.se/Grupptraning/Gymmix1/Gymmixkollektionen/


 

FOTO: Elin Grip 

Respekt, Agneta! 
2010-02-25 

Det första ord som kommer ur munnen på dem som blir ombedda att kommentera Agneta Göthbergs nya 

roll som förbundskapten för kvinnlig artistisk gymnastik är just ordet ’respekt’. När vi berättar det för 

henne själv blir den f d rektorn inte helt förtjust. – Jag hoppas att det inte sägs med negativa företecken? 

Du kan vara lugn, Agneta. För det är med odelat positiva förtecken som ordet uttalas. Av alla tillfrågade, och de var många.   

En som uttrycker det mycket väl är förre förbundskaptenen, numera landslagstränaren, Staffan Söderberg: - Respekten för 

Agneta bygger på hennes självklara auktoritet, som i sin tur bygger på hennes enorma kunskap om kvinnlig artistisk 

gymnastik. När man är utomlands i gymnastiksammanhang öppnar hennes namn och närvaro alla dörrar. Alla respekterar 

henne. Dessutom är hon en tuff förhandlare med stor integritet - som alltid, alltid månar om gymnasterna 

utvecklingsmöjligheter och som alltid vill gymnastikens bästa!   

Landslagsteamet 

Den nya landslagsorganisationen, med Agneta som förbundskapten i team med Staffan och Helena Andersson från Eskilstuna 

GF, har tillkommit på företrädarnas initiativ. Samtliga har nu deltidsuppdrag (motsvarande 25 procent) vilket möjliggör för 

tränarna att kombinera uppdragen med sina huvuduppgifter som ansvariga tränare i respektive Eskilstuna och Stockholm 

Top.  

  

Det var den andre, nu också före detta, förbundskaptenen Sebastian Melander som föreslog Helena som ny landslagstränare. 

Sebastian själv återgår till den renodlade rollen som tränare av Eskilstunas talangfulla gymnaster (givetvis med Helena i 

par).  

-    Vi prövar den nya organisationen i ett år, säger Agneta.  Det är den period jag tagit på mig. Som förbundskapten ansvarar 

hon för administration och planering av hela landslagsverksamheten, utvecklingsplaner för gymnasterna, och för uttagningar 



av gymnasterna till olika tävlingar, tillsammans med GS och idrottschef. Landslagstränarna svarar för planeringen av de 

gemensamma landslagslägren för både gymnaster och tränare. 

 I gymnastikkretsar, både i Sverige och internationellt, är Agneta Göthberg således högt uppskattad och mycket välkänd. Men 

för den som händelsevis inte har full koll på hennes hela bakgrund och långa karriär kommer här en kort resumé:  

Det började 1969 

Agneta är idrottslärare i grunden med idrotten kombinerad med matte och kemi (bara det!)  Efter examen från GIH 

1969  började hon, litet av en slump, som tränare i artistisk gymnastik, på låg nivå. Ganska snart upptäckte hon att hon måste 

utbilda sig vidare för att kunna utveckla sina gymnaster - en ambition som verkar ha präglat henne under hela livet, både när 

det gäller gymnastiken och när det gäller hennes civila karriär i skolan. Med stor ödmjukhet berättar hon på flera sätt hur hon 

’råkat’ få nya utmaningar som hela tiden ökat hennes kompetens.  Tror man henne själv är det en räcka av lyckliga 

omständigheter och ett och annat bananskal som påverkat hennes väg uppåt. 

Själv uttrycker hon det så här: - Gymnasterna hann ifatt mig kunskapsmässigt och då måste jag givetvis vidareutbilda mig för 

att kunna utveckla dem ytterligare! 

Internationell karriär 

Parallellt med tränarkarriären, som räckte till 1990, utbildade hon sig till domare. Den första kursen ledde till fler, även på 

internationell nivå. Agneta är en av Sveriges få internationella Kategori 1-domare och tillsammans med Marianne Zetterman 

en av de som fått hedersuppdraget att döma vid OS och VM flera gånger. 

1992 valdes hon in i FIG:s internationella kommitté för Artistisk Gymnastik. Där satt hon ända fram till 2004, då hon själv 

valde att inte kandidera för ytterligare uppdrag. Det är bland annat detta som bidragit till hennes internationella kontaktnät. 

Hennes ingångar är många och goda. 

Maxad ryggsäck  

Agneta Göthberg har nu lämnat en del av sina internationella domaruppdrag.  – Jag är ju egentligen pensionär! 

Hm. Den som träffar henne ansikte mot ansikte har svårt att tro på detta. En parallell karriär som rektor under tio år (från 

1999 till 2009) har hon också hunnit med vid sidan av allt annat.   

En maxad ryggsäck för en nybliven förbundskapten, som fortsätter att planera framåt – långt förbi 2010. 

Framtidsvisioner 

Vad tror du om framtiden för de svenska gymnasterna? 

-    Vi har tagit jättesteg framåt de senaste åren. Gymnasterna är bättre grundskolade idag, i och med Stegserierna och de olika 

utbildningsstegen där vi nu också tar in internationella experter går utvecklingen snabbt framåt. Vi tränar bättre och vi tränar 

mer. De gemensamma samträningarna är viktiga. Men det finns mycket annat att fortsätta att jobba för.På min egen 

önskelista står heltidsanställda tränare. Ett rikscentrum. En bättre integrering med skolan, där jag skulle vilja se idrottsklasser 

med anpassade scheman i de större städerna, redan från grundskolenivån. 

-    Vi behöver också en ännu bredare bas för att så småningom få tillräckligt många gymnaster på den högsta elitnivån. 

Dessutom måste vi försöka lösa frågan om gymnasternas försörjning när de väl lämnat gymnasiet! England har en intressant 

modell, där de mest framgångsrika gymnasterna och deras tränare får utdelning i form av träningsbidrag  finansierade av en 

spelsponsor.  

Vad sker nu närmast? 

 -    2010 är ett mycket viktigt år eftersom vi har två stora tävlingar, EM i vår och VM i höst – det senare kval för nästa års 

VM-lag. Får alla bara vara friska så… säger  förbundskapten Agneta Göthberg. 

I mars går världscuptävlingarna i Cottbus, Quatar, Moskva och Porto med svenska deltagare Agnes Carlsson och Ida 

Gustafsson (Cottbus), Ida Gustafsson och Ida Johnsson (Qatar). (Till de senare världscupstävlingarna tas gymnasterna ut 

senare.) 

 I slutet av mars är det även dags för uttagningstävling för EM och JEM.  

 

Vi får med andra ord anledning att återkomma till den nya förbundskaptenen och utvecklingen för svensk kvinnlig artistisk 

gymnastik inom kort! 

  

 

Birgitta Rittner 

 

 

 

 



 

Filminspelning med framtidsfokus! 
2010-02-15 

Sandviken SGA bestämde sig som allra första förening att kliva in med hull och hår under det 

gemensamma Gymmix-namnet för gruppträningsverksamheten. I helgen hade man filmare på besök - 

snart kommer resultatet också här på hemsidan. - Att bli en Gymmix-förening fick oss att tänka ett steg 

längre i den dagliga verksamheten. Var vill vi vara i framtiden med verksamheten? Ingrid Fänjemo 

berättar mer om föreningens funderingar: 

- Vi såg över vårt utbud och konstaterade att vi har en bra blandning idag med gympa i olika former samt funktionell träning 

som kärnverksamhet. Vi behövde bara strukturera passbenämningar och beskrivningar och fick där bra hjälp av Gymmix 

hemsida. Just konceptet att erbjuda olika typer av pass med bra utbildade ledare uppskattas bland våra medlemmar. Vi har 

sett en liten nedgång i antalet ungdomar som tränar hos oss de senaste åren och hoppas nu på att vinna tillbaka dem med det 

modernare Gymmix-konceptet. Dessutom hoppas vi också att det ska bli lättare att hitta sponsorer till vår verksamhet,  nu 

när vi har en tydligare verksamhet och ett målinriktat koncept tack vare Gymmix. 

 
  

- För våra motionärer har Gymmixkonceptet inte inneburit så stora förändringar. Bra träning nära dig har vi haft länge! Mest 

är det nog vi ledare som fått en nytändning och inspirationskick,  vilket i och för sig borde påverka våra motionärer positivt!  

  

- Nu ser vi också fram emot nästa steg -  att kunna erbjuda träningsmöjligheter för våra semestrande motionärer på andra 

orter knutna till Gymmix! avslutar Ingrid Fänjemo. 

 
Birgitta Rittner 

 



 

Landslagstränarna flankerar nya FK Agneta Göthberg 

FOTO: Elin Grip 

Göthberg, Andersson, Söderberg nytt landslagsteam 
2010-02-06 

En ny landslagsorgansation med Agneta Göthberg som förbundskapten i team med två landslagstränare, 

Helena Andersson och Staffan Söderberg, är klar. Alla på plats under helgens landslagsläger i Åkeshov 5 

- 7 februari. 

Den nya organisationen innebär att förbundskaptenen ansvarar för övergripande planering och administration av 

landslagsverksamheten och landslagsgymnaster, och för att driva projekt som utvecklar och utbildar gymnaster och tränare av 

landslagsgymnaster. Som förbundskapten har Agneta Göthberg även ansvaret för uttagningskriterier för senior- och 

juniorgymnaster och talanggrupper,  liksom för uttagningar till olika tävlingar - tillsammans med GS och idrottschef. 

Som landslagstränare har Staffan Söderberg och Helena Andersson ansvaret för landslagssamlingarnas upplägg och 

genomförande, och utbildning av hemmatränare för landslagsgymnaster, i samverkan med förbundskaptenen. 

Uppdragen för förbundskaptenen liksom för de två landslagstränarna är på 25 procent. 

Alla tre fanns på plats under helgens landslagsläger i Åkeshov: - Detta är väldigt bra, vi har länge efterfrågat en lösning som 

denna, säger Staffan Söderberg.   Det har varit svårt att kombinera uppdragen som föreningstränare med rollen som 

förbundskapten, både för mig och Sebastian Melander.  

Agneta Göthberg säger: -. Jag har tagit uppdraget på ett år i första hand och efter detta utvärderar vi den nya organisationen! 

 

  

 
Birgitta Rittner 

 

 

 



 

Veronica Wagner och Måns Stenberg har redan prövat Stadiumkläder (ur ordinarie Soc-kollektion, inte den vi kommer att ha 

i vårt sortiment!) 

Treårigt samarbetsavtal med Stadium från och med 

2010 
2010-01-19 

Stadium klär landslagsgymnasterna - huvudpartner till Gymnastikförbundet från 2010. 

Gymnastikförbundet och Stadium ingår ett långsiktigt samarbete från och med 2010. Stadium blir 

huvudpartner till förbundet.  Baserat på Stadiums eget varumärkessortiment Soc skapas särskilda 

kollektioner för Gymnastikförbundet, och tävlingsgymnasterna i landslaget sponsras med en speciellt 

designad kollektion som ska vara klar till hösten. Det är ett treårigt avtal som kan förlängas. 

- Vi är mycket förväntansfulla inför detta nya och omfattande samarbete, säger Stefan Bengtsson. -  Vi 

vill ge våra medlemsföreningar 'medlemsnytta' och genom detta avtal får våra 1200 

medlemsföreningar och deras 245 000 medlemmar tillgång till bra, prisvärda tränings- och 

klubbkläder. Första steget är att vi skapar en särskild varumärkeskollektion för vårt relanserade 

'motionsvarumärke' Gymmix.  Liksom vi själva finns Stadium över nästan hela landet,  med en 

utvecklad distibution, som kan förenkla för medlemsföreningarna och ge dem ökade ekonomiska 

resurser genom ett samarbete med Stadium Team Sales. 

Förbundet har haft ett mycket bra och uppskattat  samarbete med Vera Sport under många år. Med 

deras hjälp har vi kunnat erbjuda medlemsföreningarna ett sortiment av profilkläder och nu senast 

även Gymmix - trots att detta egentligen ligger utanför Vera Sports ordinarie produkter. Vi 

omförhandlar nu avtalet med Vera Sport, med sikte på att fortsätta samarbetet runt tävlingsdräkter 

(som inte omfattas av avtalet med Stadium). Samarbetet med Rantzows och LEG berörs heller inte av 

vårt nya samarbetsavtal och under 2010 har förbundet ett fortsatt samarbetsavtal med Newbody. 

På förbundskansliet arbetar följande tre personer med Stadium-kontakterna: 

Anne Lindström (produktinköp, kollektionsfrågor, samarbete med Gymnastikbutiken, Team Sales-

kontakter)  

Christina Almskoug (landslagskollektion och samtliga Stadium-kontakter när det gäller landslag- och 

utvecklingsgrupperna i alla discipliner) 

Birgitta Rittner (övriga frågor) 

Vi återkommer med mer information! 

 
Birgitta Rittner 

 



Mental blockering för elitidrottare 
2010-01-14 

Programmet Verkligheten i P3 följer med på en träning med Solflickornas elitlag. Programmet handlar om 

blockeringar som är vanligt hos elitidrottare och hur man kan övervinna spärrarna.Sändningstid i kväll 

(14/1) kl 19.03 med repris på söndag (17/1) kl 20.03. Eller lyssna på webben i efterhand 

www.sr.se/p3/verkligheten. 

 
Susanne Landin 

 

 

Gymnastikförbundet Väst har satt ribban högt för 

framtidens Gymmix-ledardagar! 
2010-01-11 

Gymnastikförbundet Väst har haft uppstart och kick-off med sina motionskommittéer och alla ledare i 

Göteborg, Halland och Västergötland. Irene Samuelsson har varit på besök och blev inspirerad: 

Irene berättar om sina intryck:  

- En viktig start för alla som bådar gott för samarbetet i framtiden! Mycket läcker plats för ledardagar -  Miljön var vacker, 

inspirerande och ändamålsenlig! 

Bra lokaler för träning, sen kom allt annat som grädde på moset. God lunch och fika bjöds det också på. 

Massor av bra instruktörer och många bra pass att välja mellan vilket förstås är det allra viktigaste!  

 Magnus Ringberg var en populär instruktör. Många ville vara 

med på hans pass. Magnus, som även är sjukgymnast,  vet hur vi ska arbeta med våra muskler på ett bra och inspirerande sätt. 

Allt som Magnus gör är helt otroligt bra! 

  



 

 Lotta Rahm -  även hon erfaren och populär convent- instruktör, ingår i Gymnastik-förbundets utbildarteam. Lotta körde ett 

minst sagt fartigt, häftigt och kul lättgympapass.   

  

   

 Styrkepass är fortfarande väldigt viktiga och populära pass 

 

 Här var det Discodans för hela slanten!!! Jättekul tyckte alla som var där och dansade! 

   

  

  



 

  

Flow tonic. Något nytt!! Ann-Helen Block, som är Idrottsskade-terapeut,  körde ett jättehärligt pass som också var mycket 

tuffare än det såg ut att vara.  Kan vara något nytt och kul för våra föreningar? Jag, Irene,  passade på att känna på kassarna 

med plattorna i och de vägde inte mycket! Alltså – något för oss! 

Ni som fortfarande inte fått er inspiration tillgodosedd har Mälardalens convent den 17 januari att hänga på. Läs mer på 

'utbildning' i vår kalender så får ni fler tips och idéer! 

 
Irene Samuelsson 

 

 

Johanna, Anna och Anne 
2010-01-07 

Ett nytt ansikte - Johanna Persson, t v på bilden; utökad tjänst och nya uppgifter för Anna Skogholm 

(mitten) och en nyutnämnd butikschef för Gymnastikbutiken (Anne Lindström, t h). 

Johanna Persson  vikarierar för Lina Gustafsson som idrottskonsulent för truppgymnastik under 2010. Vi återkommer med en 

närmare presentation av Johanna i en separat artikel i nästa vecka. 

Anna Skogholm, som arbetat halvtid som idrottskonsulent för gruppträning/Gymmix har en utökad tjänst och tar över 

uppgiften som idrottskonsulent även för Rytmisk Gymnastik. Hon ersätter därmed Siw Johansson som istället arbetar 

tillsammans med Carl-Åke Myrsell med föreningsutvecklingsfrågor och kommande Gymnaestrada 2011. 

Anne Lindström har efter ett års projektanställning utnämnts till butikschef för Gymnastikbutiken. 

Kontaktuppgifter:  

johanna.persson(at)gymnastik.se, 08-6996488 

anna.skogholm(at)gymnastik.se, 08-6996434 

anne.lindstrom(at)gymnastik.se, 08-6996473 

 
Birgitta Rittner 

mailto:johanna.persson@gymnastik.se
mailto:anna.skogholm@gymnastik.se
mailto:anne.lindstrom@gymnastik.se


 

Sigtuna, Botkyrka och Skövde tre nya Gymmix-

föreningar 
2010-01-07 

Nu är julen över och verksamheten går igång igen över hela landet i föreningarna. 'Gymmix-konsulenten' 

Irene Samuelsson, på väg till västsverige för ett nytt besök i Gymmix Roadshow, glädjer sig särskilt åt att 

välkomna ännu fler föreningar under Gymmix-paraplyet: Sigtuna, Botkyrka och Skövde har anslutit sig 

som nummer 33, 34 och 35! Produktionen av en informationsfilm har startat, resultatet är klart i början av 

februari. Häng på, snart kommer fler roliga nyheter... 

 

Birgitta Rittner 

 



 

 


