
Nyheter från 2011 
 

 

Imponerande med Gymmix 
2011-12-19 
Vi firade Gymmix 90, häromdagen och startade Gymmix Facebook. Nu får vi hälsa ytterligare 4 nya 
Gymmixföreningar välkomna in i Gymmixfamiljen! 
Varmt Välkomna säger vi till;  

 Släps Gymnastikförening - Region Väst 

 GF Gymmix Visby - Region Öst 

 Salsåker-Ullånger IF - Region Mitt 

 GF Finnveden - Region Sydost 
Jag är imponerad!  94 Gymmixföreningar på ebn vecka!  Hur många kan vi bli före jul? 

Undrar Irene Samuelsson 

 
Iréne Samuelsson 

 



 

Fånga trenden med hjälp av Squads! 
2011-12-19 

Nästan dagligen kommer nu tidningslänkar till artiklar som berättar hur parkour-vågen drar fram över 

landet. Det är en stark och växande rörelse och vad man än kallar det handlar det ju ytterst om 

gymnastiska rörelser. På Lingvallen blir det t o m ett julläger! Flera gymnastikföreningar har varit snabba 

att fånga upp det stora och växande intresset. Mycket konkret hjälp - rolig och instruktiv tycker 

redaktören - har förbundets ungdomsverksamhet utvecklat. www.gymnastik.se/squads är adressen! 

Hemsidan fylld med inspiration och instruktioner! 

 http://hd.se/angelholm/2011/12/17/ett-lager-fyllt-av-parkour/ 

http://bohuslaningen.se/sport/1.1465659-parkour-lever-pa-hoppet 

 

Birgitta Rittner 

 

 

http://www.gymnastik.se/squads
http://hd.se/angelholm/2011/12/17/ett-lager-fyllt-av-parkour/
http://bohuslaningen.se/sport/1.1465659-parkour-lever-pa-hoppet


På läger! 

FOTO: Hammarbygymnasterna 

Hur kul har ungarna i gymnastiken? 
2011-12-14 

Superkul! är definitivt svaret från de glada ungarna själva. I vår efterlysning av roliga föreningsreportage 

har vi fått två härliga youtube-reportage från Hammarbygymnasternas lägerverksamhet. En från i somras, 

en inför ett julläger. Vi publicerar båda eftersom de är ett sådant härligt bevis på det vi brukar kalla för 

gymnastikglädje. Titta och njut av Olof Johanssons filmer! 

 

Birgitta Rittner 

 

 

 

Kursdeltagare i Uppsala 

Pojkprojektet har varit i Luleå och Uppsala 
2011-12-12 

Nu har pojkprojektet tagit fart på allvar. Helgen den 26-27 november genomfördes en två dagars 

grundkurs i Manlig AG i Luleå med hela 5 föreningar och 25 tränare. Kursledare Daniel Sundell från 

Hammarbygymnasterna. Lördagen den 10 december genomfördes utbildning nr 2 i Uppsala med hela 13 

tränare från Uppsala GF. Kursledare Eddie Olsson från GK Motus Salto 

Kurserna var mycket uppskattade och ger forhoppningsvis en riktig nytändning för alla inblandade föreningar. De som deltog 

i Luleå var GF Polcirkelgymnasterna Jokkmokk, Lulegymnasterna, GK Norra Norden, GK Jaktfalken och GF Astra 

Så här säger Eddie efter lördagens kurs i Uppsala:" Kursen gick bra och de 13 kursdeltagarna var engagerade och 

intresserade.  Nu gäller det bara att de gör en förändring och startar det hårda jobb de har framför sig. Men jag tror på detta 

unga glada gäng. Det viktigaste är att även de enas kring en strategi för att få tillbaka Uppsala GF på de svenska gymnastik 

arenorna." 

Det här var i alla fall en väldigt bra start och vi hoppas snart se duktiga gymnaster även från samtliga deltagande föreningar. 

 

Hans Goldring 

 



 

Se Gymnastik-TV i din mobil! 
2011-12-12 

En julklapp i förskott! Nu är det också möjligt att se Gymnastik-TV även med android-telefoner (som är 

tillräckligt moderna), genom att klicka in sig på www.gymnastik.se och klicka på vår TV-spelare högst upp 

till höger på hemsidan. 

 

Birgitta Rittner 

 

 

Här är de tre landslagstränarna i truppgymnastik 
2011-12-05 

Monica Nyberg, Sveriges första förbundskapten i truppgymnastik, har utsett sina tre medarbetare och 

landslagstränare. Sofia Palmelius ansvarar för kommande damlandslag. Jonas Juhl Christiansen för 

herrlandslaget och Christian 'Vippen' Vilppola för landslaget i mixedklassen. Nu väntar 

landslagsuttagningar den 11 och 12 februari. 

En kort presentation av alla tre (som dock är väl kända i gymnastikkretsar): 



 

Sofia Palmelius, 25 år. Sofia studerar psykologi vid Örebro Universitet. Hon är trots relativ ungdom redan meriterad och 

respekterad tränare i truppgymnastik. Hemmaföreningen är Örebro GF (förra året även Brommagymnasterna). Fram till 2006 

tränade hon själv i Örebro GF och har på meritlistan ett SM-silver i damklassen. Hon har också en fin fjärdeplats från NM 

2009. som inhoppare bland de egna gymnasterna. Sofia har koreograferat friståenden både för hemmaföreningens USM- och 

SM-lag liksom för Brommagymnasternas herrlag. 

I meritlistan finns en lång rad medaljer: 

Dam (redskap och friståendetränare): USM-guld 2008, 2009, 2010; JSM-guld 2008, 2009, SM-silver 2009, 2011; JNM-guld 

2008, JEM-guld 2010, NM-brons 2011. 

Mixed (redskapstränare): SM-silver 2009, 2010; EM-silver 2010, NM-silver 2009. 

Herr (Brommagymnasterna, friståendetränare): SM-guld 2010, EM-silver 2010. 

 



Jonas Juhl Christiansen, 32 år.  Jonas är välkänd för många i Gymnastikförbundet som en mycket populär idrottskonsulent 

för ungdomsverksamheten. Han kommer från Danmark där han varit aktiv både som gymnast och tränare (även om han är 

mycket blygsam om resultaten). Utöver tränarkarriären är han utbildad Sports Event Manager i Danmark, och både dansk och 

svensk förbundsdomare. Sedan drygt tre år tillbaka bor han i Stockholm. På fritiden tränar han Brommagymnasternas herrlag 

och som sådan var han snubblande nära att ta hem NM-guldet med herrlaget (som tog två av tre grensegrar). Helgen som gick 

vann hans lag också JSM i truppgymnastik för herrar, med klar marginal! 

Målet för EM i oktober (som går i Århus) är också tydligt: att ta hem guldet över Sundet till Sverige. Jonas säger: -Tre av 

mina tidigare gymnaster finns i danska herrlandslaget,. Värsta motståndarna på EM! 

Meriter med Brommagymnasterna: 

JSM-guld 2008, 2009, 2010 och 2011 

SM-guld 2009, 2010, 2011. NM-brons 2009, silver 2011. JEM-silver 2010, EM-silver 2010. 

 

Christian 'Vippen' Vilppola, 38 år.  Arbetar på Cirkus- och Danshögskolan som lärare. Liksom sina två kolleger har han 

hunnit mycket mycket under sina år i gymnastiken: tävlat i SM 1992 - 2000, i EM i truppgymnastik 1996,  1998 och 2000 i 

olika föreningar. Däremellan har 'Vippen' hunnit med att arbeta som tränare i Gymbnos Aktiv, Vikingarna, Stockholm Top 

Gymnastics, och under åren 2005 - 2007 även som tränare på Island (Grotta och Arman). Från Island hämtade han också hem 

sin sambo Marin, och de har nyss blivit föräldrar! 

I hemmaföreningen KFUM har han varit tränare i två omgångar - den senaste 2010 - 2011. Han är Stor Grabb, och har också 

internationella meriter, som Coach och Head Coach för Europeiska Gymnastikförbundets (UEG) Teamgym-läger 2006 - 

2011, och som de flesta också vet, ingick i tränarteamet som i somras genomförde den nydanande nordiska showen The 

Changeling under Gymnaestradan i Lausanne. 

Lycka till - vi återkommer när det drar ihop sig till landslagsuttagningarna!  

 

Birgitta Rittner 

 



 

Glada gymnastikskoleelever i Åkeshovshallen 

FOTO: Alla bilder: Veronica Wagner 

- Gymnastikskolan är det bästa vi gjort 
2011-12-05 

Hemsidan har beställt ett specialreportage om Stockholm Tops nya projekt, Gymnastikskolan, och 

skickat Veronica Wagner för att intervjua tränare och föräldrar. Tränarna är entusiastiska. En förälder 

säger: - Fick barnen välja skulle de gå i gymnastikskolan varje dag istället för två dagar i veckan! Ett unikt 

projekt som kanske kan inspirera fler föreningar till liknande samarbeten. (Tipsa oss gärna om fler 

intressanta projekt som vi kan skriva om och inspirera andra föreningar med!) 

Veronica skriver: 
Min förening Stockholm Top Gymnastics driver i samarbete med rektor Jan Buchar på Vasaskolan i Danderyd projektet 

Gymnastikskolan,  på prov i ett års tid. Att det blev just Danderyd beror bland annat på att man på Vasaskolan under flera år 

haft ”den portabla skolan”. Föräldrar i kommunen måste ibland jobba utomlands några månader,  och då vill Vasaskolan att 

eleven ändå ska kunna gå kvar i sin skola. Därför har skolan studier på distans för sådana elever, och såg inga som helst 

problem med att utföra det här projekt tillsammans med STG. 

Man vänder sig till tjejer i årskurs 1 – 6. Sju STG-gymnaster ingår i projektet.  Många fler vill vara med, men ännu så länge 

är det bara skolor från andra kommuner än Stockholm som gått med.   

Härligt gäng, eller hur? 

 

 Heldag i hallen två gånger per vecka 

Två gånger i veckan har de heldag i Åkeshovshallen i Bromma tillsammans med två lärare. Man börjar med gymnastik från 

halv åtta till halv elva, äter lunch på en angränsande skola två minuter från Åkeshovshallen, fortsätter med fyra 40-

minuterslektioner med lärarna, och avslutar med ett nytt gymnastikträningspass på eftermiddagen mellan två och fem. 



 

Jag pratade med mamman till en av gymnasterna och hon säger: - Om barnen fick välja så skulle de gå i gymnastikskolan 

varje dag, inte bara två gånger i veckan! Dessutom är de klara redan kl 17, vilket är bra för då kan man ha en normal 

familjemiddag. Jag ser verkligen bara fördelar!   

Jag är ju själv gymnast och tycker detta projekt verkar  fantastiskt -  lagom färgad. Ändå försökte jag komma på om det finns 

något negativt runt gymnastikskolan. Men vem jag än frågade gav det  bara fler positiva svar! 

Hinner med bra 
 Jag undrade också lite över om tjejerna hamnar utanför i skolan och får svårt att hänga med. Där blev svaret från föräldrarna 

att de tvärtom hinner mer än normalt. Alla får uppgifter i en loggbok från sina vanliga skolor som de utför effektivt och 

noggrant. Utöver det vanliga skolarbetet så har tjejerna vanliga ämnen inbakat med ett gymnastikprojekt. Det innebär att det 

kan få i uppgift att ta reda på var i världen de bästa gymnastiknationerna ligger. Eller i matten kan de få i uppgift att räkna ut 

”hur stort är ett gymnastikgolv”.  Dom älskar det.   

 

Rosie Leiner  tränar alla sju. Jag frågade också henne om tjejerna verkligen hinner med skolan? Rosie svarar: -

  Absolut!  Även den äldsta tjejen som går i sexan hinner mer än väl. Dessutom finns det några tjejer som verkligen tjänar på 

detta då de i vanliga fall går i en klass med 30 elever och normalt sett har svårt att hänga med just för att det är stökigt. Här är 

det sju ambitiösa tjejer som pluggar i en lugn miljö med en lärare.  



-        Tjejerna får mycket bättre individanpassad och effektiv träning eftersom det på dagtid är helt lugnt i hallen, fortsätter 

Rosie. Det blir fokuserat och lättare att koncentrera sig då det är nästintill tomt i hallen.   Under alla mina år som tränare så är 

detta det bästa vi har gjort. Tjejerna hinner gott och väl med skolan, de hinner träna sex timmar och även ha baletträning varje 

vecka.  I normala fall tränar de till 19.00 och kommer hem sent. Nu är de piggare och kommer hem tidigare! 

Så bekräftar också den äldsta tjejen i gymnastikskolan (Wilma, på bilden nedn, är 12 år och går i årskurs sex) - Det är 

jätteroligt! Jag får faktiskt mer gjort här för i vanliga fall är det så stökigt i skolan. 

 

 Hur är det att träna så många fler timmar, blir du tröttare?  - Nej! Det blir jag inte. Jag har väldigt lång väg hem och tycker 

därför det är jätteskönt att sluta tidigare. På morgonen när vi tränar är det mycket skönare för det är helt lugnt i hallen. Så 

jag tycker allt är bättre faktiskt. 

Hur är det för dig då som är lite äldre än dom andra, hur känns det? -  Jag tycker det är jättekul, jag är så bra kompis med 

alla här så det spelar ingen roll, det är bara roligt! " 

Bakgrund och framtid för projektet 
 Staffan Söderberg, sportchef i Stockholm Top Gymnastics, gymnastiktränare sedan tjugo år, berättar för mig om bakgrunden 

till projektet Gymnastikskolan 

- Vårt ständiga problem inom gymnastiken är att vi har svårt att kombinera träningen med skolan. Vi har svårt att få ihop så 

många antal träningstimmar som vi behöver. Vi har kommit ganska långt internationellt sett redan nu men för att ta ett steg 

till framåt, så behöver vi arbeta utifrån samma möjligheter som det allra bästa nationerna. USA har ’homeschooling’ vilket 

innebär att du endast pluggar på distans, och i Ryssland bor man på centra året om. Det är kanske inte den svenska modellen, 

men under vårt motto ’Träna, tävla, trivas’ vill vi underlätta för dem som verkligen vill träna och komma långt, även till hög 

internationell nivå.  Och går projektet med Gymnastikskolan bra hoppas vi kunna utöka från två till fyra dagar! 

Staffan fortsätter: Vad jag vet är Gymnastikskolan först i sitt slag i gymnastiksverige,  med att ha träning och skola på samma 

plats. Jag hoppas förstås att alla skolor i Stockholm kommer att gå med i projektet och förhoppningen är att det i framtiden 

ska kunna bli åldersintegrerade idrottsklasser med flera idrotter. 

Trots att detta ännu bara är ett försök så verkar alla inblandade, tjejerna, deras föräldrar och tränare,  vara otroligt nöjda och 

de kan bara se fördelar med projektet! 

 

Veronica Wagner/BR 

 

 

 



 

Medaljregn i Arques 
2011-12-03 
Ännu en framgångsrik helg för unga gymnaster i kvinnlig artistisk gymnastik - rena medaljregnet - och 
nytt personbästa i bom för Ida Gustafsson som tog hem två grenguld (bom och barr). Grenguld, i äldre 
klassen där juniorer möter seniorer, blev det också för Kim Singmuang i hopp. 
Ida Gustafsson, Kim Singmuang, Ida Rothe, Lisa Gunnarsson. Emmy och Ellen Haavisto och Ece Ayan har i helgen tävlat  i 

Frankrike (Arques).  De mötte gymnaster från Ryssland, Canada, Schweiz, Finland, Storbritannien och Belgien. Och som de 

gjorde det.  Vad säger man om denna resultatskörd? 

Mångkamp ungdom: Silver till Sverige (Emmy Haavisto och Lisa Gunnarsson), Ryssland vann och Schweiz tog bronset. 

Mångkamp äldre klassen: Silver till Sverige (Ida Gustafsson och Kim Singmuang) efter Ryssland. Det blev också 

individuellt silver till Ida Gustafsson på 51,53 bakom Kramarenko från Ryssland (52,4). I juniorklassen tog Kim silver på 

51,23 efter Cheong från Ryssland, och ett brons till Ida Rothe (49,96). 

Ungdom (gymnaster födda 99 eller yngre) 

 Hopp: Guld till Lisa Gunnarsson, silver till Emmy Haavisto (brons till Ryssland) 

 Barr:  Fjärde plats för Ellen Haavisto (guld till Schweiz, silver och brons till Ryssland) 

 Fristående: Brons Emmy Haavisto (guld till Ryssland, silver till Schweiz) 

Äldre klassen (juniorer och seniorer tävlar mot varandra) 

 Hopp: Guld Kim Singmuang,  brons Ida Rothe (silver Storbritannien) 

 Bom: Guld Ida Gustafsson (13,7, personbästa!), brons Ida Rothe, (silver till Ryssland),   

 Barr: Guld Ida Gustafsson (14.3), brons till Kim Singmuang (silver Ryssland) 

 Fristående: Brons till Ida Gustafsson (guld till Storbritannien, silver till Ryssland) 

(Ece Ayan måste tyvärr avbryta tävlingen efter ett olyckligt fall i barr). 

Bilder är på väg, snart på plats! 

Heja Sverige! 

 

Birgitta Rittner 

 

Golden Age Gym Festival 2012 
2011-12-01 

Golden Age Gym Festival 2012 i Montecatini i Italien 30 september - 6 oktober. Gymnastikförbundet 

Gymmix kommer att åka. Är du intresserad och vill veta mer? Hör av dig till oss så fort du kan och senast 

10 mars så får du mer information! 

Så här kommer det att fungera: 

Du bokar din egen flygresa - men registrerar dig via oss för logi och medlemskort under hela festivalen. Det kommer bli en 

fantastisk vecka där du som deltagare kan gå runt på olika workshops och välja mellan Zumba, Qi Gong, Yoga, Aerobics 

Pilates, Fitball med mera. Utöver det kommer det vara övrig Festivalstämning med uppträdande på kvällarna i olika 

gympaformer och annat läckert. 



Montecatini i Italien är en vacker plats och fokus här är hälsokällor, vackra miljöer, massage med varma stenar, utflykter till 

Florens, god mat och dryck, trevliga Gymmixkvällar med teambuilding. En riktigt fantastisk och skön hälso/träningsvecka 

för dig som gillar att röra dig och få med dig ett minne för livet hem! 

 

Centralt kommer vi att göra ett kort uppvisningspass som heter Dance and Drums på cirka 5 - 8 minuter som kommer att 

finnas på DVD-film som du och din förening får ta del av. För dom som vill och är intresserade av att hänga med på 

uppvisningen. Ett möte i Stockholm under senvår är inte omöjlig, vi återkommer. 

Annars är det bara att hänga med ändå och gå på workshops och ta del av allt annat. 

  

Golden Age har fått sitt namn för tanken var då i den gyllene åldern har man mer tid att åka på träning/hälsoresor. Men åldern 

har i det här sammanhanget ingen stor betydelse mer än att träningen kommer att rikta sig mot gruppträning för " mitt i livet 

åldern" . Häng med du med, på denna fantastisk härliga resa!  

 

Maila gärna ditt intresse till irene.samuelsson@gymnastik.se, så kommer mer information under februari 2012. 

Pris: för vistelseveckan inkl. medlemskort cirka 5 900 + din flygresa.  
Flygresa - Du kan själv påverka priset - genom att leta olika priser  

Logi, frukost och middag -ca 3 400:- 

Medlemskortet för hela veckan - 850:-  

Kläder, medlemskväll, transfer och en extra natt - 1 650:-  

Summa cirka - 5 900:- är priset för veckan och själva vistelsen med inträde. 

Flygresepriset, kan du påverka själv.  

Återkommer inom kort med dom olika orterna du kan ta dig till. 

  
 

Iréne Samuelsson 

 

 

J-landslaget klarade JEM kvalgräns i Österrike 
2011-11-28 

I helgen ställde Sveige upp med två lag i future cup Österrike. Lag 2 representerades av Michael Trane, 

Pontus Kallanvaara, Hamza Gungur och David Rumbutis. I lag 1 ingick Oskar Kirmes, Christopher Soos, 

Arsalan Chenarakipoor och Kim Wanström. 

Lag 2 med unga och lite mer orutinerade gymnaster gjorde en stabil insats. 

Lag 1 startade med två dyrbara misstag i ringar. Därefter gjorde laget en mycket fin tävling i hopp, barr och räck. 

Tyvärr kom en del misstag i både fristående och bygel. 

Lag 1 placerade sig på 9:e plats och lag 2 på 12:e plats. Vann gjorde England före Japan och Ungern brons. Omräknat till 

JEM regler klarade laget JEM kvalgränsen med 2,5 poäng trots en hel del dyrbara missar.  

mailto:irene.samuelsson@gymnastik.se


  

Bästa individuella placering fick Oskar Kirmes med en fin 8:e plats. Återigen hade Oskar häng på pallen men miss i 

frisåendet och bygel gjorde att han föll tillbaka till 8:e plats. Vann gjorde Jay Thompson från England. 

  

I yngsta klassen placerade sig Hamza Gungur på en 12:e plats tätt följt av Kim Wanström på 13:e plats. 

Fullständiga resultat hittar du här.  Se också Andy Svenssons fantastiska bilder från Future Cup i form av ett bildspel 

 

Hans Goldring 

 

 

Ida Gustafsson i Bundesligan 
2011-11-27 

Ida Gustafsson har tävlat i tyska Bundesligan den sista helgen i november, och de unga klubbkamraterna 

Kim Singmuang och Lovisa Estberg har tagit hem lagguldet tillsammans med Belgien i Top Gym i 

Charleroi. Alla tre ingår i Gymnastikförbundets och SOK:s projekt Rio 2016. Veronica Wagner rapporterar 

från 'Idis' framgångsrika tävling: 

Vi börjar med en bild på Lovisa och Kim från Top Gym! (Läs mer om deras insatser i Belgien på tävlingssidan) 

 

Veronica skriver om Ida Gustafssons gästspel i Bundesligan: 
Under lördagsförmiddagen den 26 november tävlade Ida Gustavsson i Berlin Tyskland.  Det var inte vilken vanlig tävling 

som helst. Ida hade nämligen blivit erbjuden att tävla för ett tyskt lag i Bundesliga. De flög dit ”Idi” på fredagen för att hon 

sedan skulle tävla i finalen av cupen på lördagen. -          Jag blev förvånad över att de frågade mig, och vet inte hur de 

hittade mig,  men tyckte att det verkade jätteroligt, så självklart tackade jag ja! 

Att andra länder vill ha med svenska gymnaster i sina lag på tävling är ett fantastiskt bra kvitto på det hårda jobb vårt svenska 

landslag har gjort. Det är första gången en svensk tjej tävlar för ett annat land på detta sätt. Tidigare har Björn Slånvall från 

Brommagymnasterna tävlat för det tyska Bundesliga,  och det har lagts fram förfrågningar till svenska tjejgymnaster tidigare, 

men detta är första gången det genomförs på riktigt. 

Idi tävlade alla fyra grenar.  Återigen en fantastisk bra barrserie som belönades med den högsta barrpoängen av 

alla, 13.85. Hon var också den som fick den näst högsta mångkampspoäng av alla tjejer som deltog i finalen, Fina 51, 10 i 

mångkampen, trots att hon körde något lättare än på VM .Laget, Karsruhe-Söllingen, lyckades med Idis hjälp ta den 

tredjeplats som var lagets mål. -          Det en jätterolig upplevelse och jag blev mycket väl omhändertagen där! säger en glad 

och nöjd Idi nyss hemkommen från Tyskland. 

Veronica Wagner/BR 

http://www.future-cup.at/info_en_resultate.htm
http://www.westphoto.se/futurecup/index.html
http://old.gymnastik.se/Tavling/Kvinnlig-Artistisk-Gymnastik/Nyheter/Nyheter2011/LovisaochKimtogsilveriBelgien/


 

Tina Sahlén berättar för Bamsegympabarnen om Maja Carlqvist 

75-åringen Sofiaflickorna firar med ökning 
2011-11-21 

Flera stora gymnastikföreningar firar mer eller mindre jämnt 2011. En mycket pigg 75-åring är 

Sofiaflickorna. Vi har fått ett härligt 'om-oss-reportage' från ordföranden Tina Sahlén, som säkert kan 

inspirera andra föreningar! (Vill du också berätta om hur din förening lyckats - skriv ett eget reportage 

och skicka till oss på info@gymnastik.se). 

Tina skriver:  

- Vårt jubileumsår går mot sitt slut. Just i år har vi arbetat med temat ledarrekrytering. Det har gått jättebra - vi har ökat 

kraftigt,  vilket har gjort det möjligt att starta flera nya grupper och ta in medlemmar från kölistan. Vi har också ökat med 

140 nya medlemmar och det i sin tur har gjort att vi kunnat starta ett kansli till stöd för vår ideellt arbetande styrelse med sju 

medlemmar.  Vi har dragit igång Bamsegympa, en ny pojkgrupp, en friståendegrupp, vuxengrupp och en showgrupp! 

På bilden styrelseledmöterna från vänster till höger: Annette Falk Jonsson, Hanna Illman, Tina Sahlén, Camilla Engström, 

Sofie Forsberg, Ingrid Bardh. Saknas på bilden gör Lotta Pettersson 

 

Ungdomsråd  

För att lyssna på våra yngre ledare och hur de vill att framtidens Sofiaflickorna ska se ut har vi startat ett ungdomsråd. 

Rådet har bildat en facebook-grupp och planerar roliga aktiviteter tillsammans. Alla ledare som är fjorton till tjugotvå är 

välkomna till vårt ungdomsråd. Vi har också bjudit in de gymnaster som är i dessa åldrar, för att se om det är fler som kan 

tänka sig att bli ungdomsledare. 

Starten för tre år sedan 

Egentligen började det hela redan för tre år sedan. I styrelsen pratade vi om att det vore bra med ett projekt som alla 

medlemmar i föreningen kunde samlas kring. Då enades vi om att vi skulle starta planeringen av vår kommande 75-

årsjubilem 2011.  Tidigare ledare, dagens gymnaster, våra 'Gammelfior' träffades och pratade och vi landade i en 

jubileumsuppvisning, en fest och en delegation till Gymnaestradan i Schweiz. 



 

Årliga fokusområden för styrelsen 

Sedan bestämde vi att styrelsen skulle ha ett fokusområde per år. Första året satte vi ekonomin i centrum, styrde om rutiner 

och fick föreningens ekonomi på fötter igen. 

Nästa år hade vi ledarvård som fokus - alla våra fantastiska ledare som i stort sett bidrar ideellt. Alla ledare fick var sin 

overall, vi bjöd på smörgåstårta efter vår traditionella våruppvisning och hade kickoff för alla ledare på Bosön i samarbete 

med SISU. Ett av de tillfällen då hela föreningens ledare och styrelse är samlade, oavsett om man tillhör tävlingssektionen 

eller barn- och ungdomssektionen.  En viktig målsättning har varit att jobba med föreningskänslan, och att vi alla har något 

att bidra med och kan lära av varandra! 

Vi gjorde också om arvodessystemet så att det premierade utbildning och unga ledare. 

2011 ledarrekrytering 

Under jubileumsåret har temat varit ledarrekrytering. Sofiaflickorna har lång kö till våra verksamheter - 600 köande - och 

behöver både fler ledare och lokaler. 

 

Vi skickade ut brev till alla i kön och kallade till informationsmöte där vi berättade mer om vår verksamhet och behov av nya 

ledare. Många anmälde sitt intresse! Dessa kallade vi till ytterligare ett möte där vi berättade ännu mer om föreningen och 

de fick själva berätta vad de kunde tänka sig att hjälpa till med. Till höstens kickoff hade vi rekordmånga ledare anmälda och 

gick från 65 till 101 ledare! 

Från Maja Carlquist till Bamsegympa 

På jubileumsfesten samlades Sofiaflickor från alla generationer, allt från en 87-årig dam som var med i grundaren Maja 

Carlquists ursprungliga trupp på Berlin-OS 1936, till dagens Sofiaflickor. Det är så härligt att tänka att idag tränar våra 

treåringar Bamsegymnastik i Sofia skola, där Maja en dag 1936 startade föreningen! 



 

Nu, när jubileumsåret går mot sitt slut hoppas vi att alla våra medlemmar verkligen upplevt ett härligt 75-årsfirande. Att det 

ideella engagemanget lever vidare känner vi verkligen i Sofiaflickorna. Vi har aldrig haft så många som bidrar till att 

Sofiaflickorna ska fortsätta att vara en riktigt bra förening att vara medlem i. Det är vi stolta över och tror och hoppas att 

vår grundare Maja Carlquist också skulle ha varit det idag! 

Tina Sahlén 

Ordförande  

 
Tina Sahlén/BR 
 
 

 

(Bilden från podieträningen VM 2011) 

Se film från Svenska Cupen med Jonna och Ida G 
2011-11-19 

Gymnastikförbundets filmare Tony Johansson fanns på plats under Svenska Cupen i Eskilstuna och har 

hunnit ladda upp ett par filmer på förbundets Youtube-kanal (klicka på YouTube-bilden i högerspalten). 

Jonna Adlerteg och Ida Gustafsson på barren och ytterligare ett par godbitar... 

 
Birgitta Rittner 
 



 

Jonas Nordfors och Oscar Smith tävlar för Sverige i 

Trampolin-VM 
2011-11-15 

Jonas Nordfors och Oscar Smith representerade Sverige vid VM i Trampolin och DMT i Birmingham som 

startade torsdag 17 nov. Bäst gick det för Jonas med 99.400 poäng, vilket gav en fin 48:e placering av 106 

startande. Utförliga rapporter - se trampolinsidorna (under Tävling i menyn överst på hemsidan). För alla 

iPhone-användare också en het nyhet: ladda ned appen 't&t worldchamps' på iTunes! 

VM-hemsidan 

Mer om appen för VM i Trampolin 

 
Therese Nordfors/BR 
 
 

 

FOTO: Courtesy of Tom Ross, Scotland 

Sveriges damer vann Nord-EM 
2011-11-12 

Verkligt fina insatser av de svenska gymnasterna: i mångkamp guld till Ida Gustafsson, silver till 13-åriga 

Kim Singmuang och lagsegern före Wales! Mångkampsbrons till det svenska herrlaget, grenguld till Måns 

Stenberg (fristående och ringar), Jonna Adlerteg (barr) och i hopp till Kim Singmuang, silver till Ida 

Gustafsson i barr, och bronsmedalje till Toni Simonen (hopp och barr) och Jonna (bom). Ingen dålig 

medaljskörd i ett mycket välarrangerat Nord-EM i Uppsala.Vera Sport bjuder på härliga bilder på sin 

hemsida: 

http://www.birminghamtt2011.com/
http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=308900532472051&id=642480078&notif_t=like#!/photo.php?fbid=10150371944393277&set=a.402290103276.175739.146253743276&type=1&theater


- Ett välarrangerat Nord-EM med mycket fina insatser av de svenska damerna, och godkänd insats av de svenska 

herrgymnasterna, säger Gymnastikförbundets sportchef Ulf Andersson. - De deltagande länderna gav högt betyg till 

arrangörsföreningen Uppsalaflickorna.   

Vera Sports bilder från Nord-EM 

Resultat Damer  Resultat Herrar (individuellt) 

Resultat Lag damer och Lag herrar: 

Upsala Nya tidning har en artikel med bildspel.  (Söndagens grenfinaler). Läs också UNT från lördagens tävlingar 

 

 
Birgitta Rittner 
 
 
 
 

 

Jonna Adlerteg 

FOTO: Andreas Gustafsson 

Jonna klar för testtävlingen i London 2012 
2011-11-11 

Den 11.11.11 strax före kl 11 kom det efterlängtade beskedet från Internationella Gymnastikförbundet: 

Sverige har en plats vid testtävlingen i London 11 - 14 janari och Jonna Adlerteg är uttagen. - Hon har en 

god chans att kvalificera sig för en senare uttagning till OS i London, säger Ulf Andersson. Läs intervju 

med Jonna Adlerteg inför Nord-EM i senaste numret av International Gymnast på nätet med en trevlig 

intervju just med Jonna. Och om ni missade Jonna i SVT:s Sportnytt torsdag kväll, se det här via länk till 

SVT Play. 

International Gymnast 

Sportnytt torsdag 10 nov 

Pressinformationom dagens uttagning till testtävlingen i London 

 
Birgitta Rittner 
 

http://www.verasport.se/bildreportage.aspx?id=326
http://old.gymnastik.se/ImageVaultFiles/id_10051/cf_418/NEC%202011%20WAG%20Qualification.PDF
http://old.gymnastik.se/ImageVaultFiles/id_10050/cf_418/NEC%202011%20MAG%20Qualification.PDF
http://old.gymnastik.se/ImageVaultFiles/id_10049/cf_418/NEC%202011%20Lag%20Resultatlista%20WAG.PDF
http://old.gymnastik.se/ImageVaultFiles/id_10048/cf_418/NEC%202011%20Lag%20Resultatlista%20MAG.PDF
http://www.unt.se/sport/succn-fortsatte-for-gymnasterna-1531534.aspx
http://www.unt.se/sport/svenskt-medaljregn-i-fyrishov-1531018.aspx
http://www.intlgymnast.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3041:swedes-ready-to-take-on-best-of-northern-europe&catid=2:news&Itemid=166
http://svtplay.se/v/2599127/sportnytt/10_11_22_00?cb,a1364159,1,f,-1/pb,a1364158,1,f,-1/pl,v,,2599219/sb,p103739,1,f,-1
http://www.gymnastik.se/Genvagar/Media/?nd_view=view_pressrelease&nd_ukey=11cef52e22b437ff1fd3395cb8d08348&nd_id=703943


 

Två NM-silver, ett brons, två fjärdeplatser i Larvik 
2011-10-31 

Sverige representeradess av fem lag: Brommagymnasterna och KFUM i herrklassen, GF Energo i mixed, 

Höganäs GF och Örebro GF KIF i damklassen. Det blev silver till Höganäs damer och 

Brommagymnasternas herrlag, brons till Örebros damer och fjärdeplats för KFUMs herrar och i mixed för 

GF Energo. Förbundskaptenen Monica Nyberg fanns på plats som åskådare under NM och summerar 

några positiva intryck: 

Monica Nyberg säger: . Brommagymnasterna tog silvret med bara trettiofem hundradelars avstånd till vinnande Silkeborg. 

En mycket liten marginal, och dessutom gick grensegern i fristående och trampett till Bromma. Nog ska vi kunan besegra 

Danmark i framtiden! 

- På damsidan tycker jag att Höganäs damer - med få gymnaster i laget - gjorde en mycket bra insats med sin silvermedalj 

även om Island var värdiga vinnare denna gång. Örebro GF gjorde en fin insats i fristående med näst högsta poäng, vilket 

resulterade i en bronsmedalj. Jag noterar också att det var de svenska gymnasterna som körde flest trippla volter, det känns 

som om vi har ett litet försprång här som vi kan bygga vidare på. 

- Vi har  verkligen många bra svenska truppgymnaster att bygga landslag kring. När vi nu kan samla de allra bästa kommer vi 

att kunna åstadkomma ännu mer. Och vi har ett helt år kvar till EM! avslutar Monica Nyberg. 

  

Se Höganäs uppladdning här (signerat Gunnar Jansson/Tony Johansson) 

Se KFUM:s upppladdning här (signerat Ahmed al-breihi/Christian Vilppola) 

NM:s officiella hemsida 

 
Birgitta Rittner 
 
 

http://youtu.be/caobTIPGPik
http://youtu.be/4IItlC-tVek
http://www.teamgym2011.no/


 

Femte plats i Schweiz för juniorlandslaget i manlig 

artistisk gymnastik 
2011-10-31 

Den 29:e oktober tävlarde ett svenskt Juniorlandslag i manlig artistisk gymnastik i den prestigefyllda 

tävlingen Erdgas Cup i Liesthal, Schweiz. Tävlingen avgörs årligen och är öppen endast för vissa 

inbjudna nationer och håller mycket hög klass. Sju länder, däribland Sverige, deltog med landslag: 

Schweiz, Tyskland, Storbrittanien, Nederländerna, Portugal, Österrike. I det svenska laget ingick Oskar 

Kirmes, Christoffer Soos, Carl Green och Pontus Kallanvaara. Det blev en femteplats för Sverige och för 

första gången besegrade vi Nederländerna, rapporterar förbundskaptenen Fredrik Pierreville: 

- Det svenska laget körde en stabil tävling och placerade sig på en riktigt fin femteplats. Individuellt hade Oskar Kirmes häng 

på medalj, men miss i bygel gjorde att han halkade ned till femteplatsen. Vann gjorde Schweiz, både i lag och individuellt, 

säger Fredrik. 

- Närmast tävlar Oskar, Carl och Christoffer i sin första seniortävling - de ingår i det svenska landslag som representerar 

Sverige i kommande Nord-EM i Fyrishov, Uppsala, den 12 - 13 november (tillsammans med Måns Stenberg, Toni Simonen 

och reserven Pontus Kallanvaara). Nästa internationella juniortävling går sedan i Österrike (Future Cup) sista helgen i 

november! 

 

Birgitta Rittner 

 
 
 



 

Monica Nyberg historisk första landslagskapten i 

truppgymnastik 
2011-10-28 

Gymnastikförbundet har tillsatt Monica Nyberg som förbundskapten för trupplandslagen (herr-, dam- och 

mixed). Under 2010 beslöt Gymnastikförbundets styrelse att införa landslag även inom 

truppgymnastiken, förbundets största och snabbast växande disciplin. Vid EM 2012 i Århus i Danmark 

kommer de svenska färgerna för första gången att försvaras av landslag istället för av föreningslag. 

Närmast ska tre landslagstränare utses och i början av 2012 startar landslagsuttagningarna. 

Uppdraget som förbundskapten är ett deltidsuppdrag (25 procent). Monica Nyberg kommer att arbeta tillsammans med andra 

ledare i landslagsorganisationen – inom de närmaste veckorna ska tre landslagstränare utses, en för varje klass. I början av 

2012 startar landslagsuttagningarna. .  

Nästa steg i landslagssatsningen blir de faktiska uttagningarna till de olika landslagen. Ursprungligen var planen att dessa 

skulle göras i december månad, men Gymnastikförbundet och Monica har nu gemensamt beslutat att tiden blir för knapp för 

detta och att uttagningarna istället ska genomföras i början/mitten av februari. Samtliga truppföreningar kommer att 

informeras om exakt datum, plats och förutsättningar inom en snar framtid. 

Monica Nyberg har en gedigen erfarenhet och kompetens inom gymnastiken,  i synnerhet truppgymnastik. Hon är 

internationell domare sedan många år, mångårig ledamot i Gymnastikförbundets trupptekniska kommitté, och har varit 

engagerad i det nordiska samarbetet. Hon började själv som aktiv gymnast  som femåring och har sedan dess varit 

stockholmsklubben Hermes trogen, även som tränare och domare. Monica har dessutom i olika omgångar varit anställd i 

Gymnastikförbundet, bland annat som utbildningschef. 

Monica Nybergs första uppdrag ’på fältet’ som förbundskapten blir att följa de svenska lagen under NM i truppgymnastik 

som går i Larvik den 12 november.  – Att vara på plats på NM i egenskap av förbundskapten ger mig en bra möjlighet att 

specialstudera de gymnaster som är på plats, diskutera med tränare och andra ledare och även prata med företrädare från 

danska Gymnastikförbundet som startade landslagsverksamhet i trupp 2010.  

 

Nästa stora mål är EM i danska Århus om ett knappt år, då målet är att ta tre svenska medaljer, varav två guld. 

Se också en kort film där Monica själv berättar om sin bakgrund, lite förkortat - ( vi har tyvärr redigerat bort ett avsnitt , där 

Monica påtalar att vi också fick ett EM-guld 2008  via GF Ling) 

 
Birgitta Rittner 
 



 

Vilken bukett av gymnaster! 

FOTO: Charlotte Wennberg 

GympaKidz-dagen på Lingvallen - succé såklart 
2011-10-26 

Årets roligaste gympa-dag blev en verklig succé, rapporterar Pia Holm från Gymnastikförbundet Syd som 

inviterat till den allra första GympaKidz-uppvisningen, samma helg som GymnastikForum pågick. 

Pia skriver:  

Tidigt lördagen den 22 oktober anlände många förväntansfulla barn, tränare och föräldrar till Lingvallen för att deltaga på 

GympaKidzdagen! Tio föreningslag deltog i uppvisningen som även varvades med inbjudna gästuppvisningar.  Juryn delade 

ut stjärnströdda utvärderingar av alla uppvisningar,   då hallen gnistrade och glimmade av många stjärnskott.  (Samtliga 

bilder: Charlotte Wennberg) 

 

Efter en välbehövlig lunch startade prova-på verksamheten med hopprep, parkour, cheerleading, trampolin, tumbling,och 

aerobic gymnastics som alla de 250 barnen fick prova på!.  Iaa Hedin förläste för föräldrarna om ”att vara idrottsförälder” 

på eftermiddagen. En föreläsning som var mycket populär och bra för föreningarna att hålla hemma i sina föreningar. 

 

Redan nu laddar Gymnastikförbundet Syd för nästa GympaKidz-helg (2012), som även blir läger. En riktig rivstart! 

 
Birgitta Rittner 
 



 

Ordförande Malin mitt i diskussionerna 

Engagemang, framtidstro och gymnastikglädje 
2011-10-26 

150 delegater från hela Sverige samlades i helgen 22 - 23 oktober för att arbeta med förbundets 'Vision 

2020'. Förarbetet hade gjorts av förbundsstyrelsen och regionstyrelserna med hjälp av SISU, och arbetet 

fortsatte under två intensiva dagar på Gymnastikforum - med massor av entusiasm och engagemang i 

diskussionerna. Energinivån var hög, liksom glädjen och framtidstron som kom till uttryck på många sätt. 

Nu fortsätter arbetet med en remiss som på ordförande Malin Eggertz Forsmarks uppmaning ska breddas 

till minst tio föreningar i varje delegats nätverk - och i december ska förbundsstyrelsen forma det slutliga 

förslag som förbundsmötet 2012 tar ställning till! 

Så här skrev en av regionordförandena (Eva Sundmalm, Gymnastikförbundet Mellansvenska) på förbundets Facebooksida; 

TACK alla ni som bidrog till en toppenhelg för gymnastikens framtid! Nu gäller det att vi, alla föreningar, alla regioner, 

förbundsstyrelsen, alla kommitteér och alla anställda tillsammans lyfter gymnastiken så att alla vet vad vi står för. Vi ska 

synas och höras!!!  

Genom god kommunikation, samtal, dialoger och diskussioner på alla nivåer kommer vi att nå långt. Heja 

Gymnastiksverige! 

 

Gymnastikforum inleddes med två mycket intressanta talare som gav var sitt bidrag till framtidsvisionen. Karin Mattsson 

Weijber inledde med sin syn på idrottsrörelsens utmaningar, Johan Hvenmark hämtade många intressanta frågeställningar 

från sin breda forskarbakgrund. Båda föredragen streamades via GymnastikTV men kan också ses i efterhand. På fredag den 

28 oktober börjar vi lägga ut material från Gymnastikforum här på hemsidan - välkommen tillbaka för att ta del av detta! 

 



  

 

 

Rörelseglädje! Malin Eggertz Forsmark tackar Karin Mattsson Weijber, RF:s ordförande,  för hennes insprirerande 

inledningsanförande om idrottens framtidsutmaningar - och möjligheter!. 

 
Birgitta Rittner 
 



 

Glada barn i Gymnastikens Hus i Gävle 

FOTO: Gefle GF 

Lyckad satsning i Gefle GF 
2011-10-18 

Gefle GF har ett motto: Glädje, Glöd och Framgång. Man kan säga att de verkligen lever upp till alla tre. 

Här har man satsat mycket målmedvetet på nya verksamheter, ledarutbildning och -rekrytering . Idag, 

med sjuttiofem år på nacken har man barn- och ungdomsgymnastik, gruppträning, tävlingsverksamhet 

inom artistisk gymnastik, trupp och trampolin - och nya verksamheter som akrobatik, parkour och 

tricking. Nya planer finns också, bland annat på showgymnastik. Kan det förvåna att man också visar en 

rejäl tillväxt både på gymnast- och ledarsidan? 

Ordförande i föreningen är Mikael Lundblad (står i bakersta raden längst till höger på bilden nedan). Han berättar om 

föreningens målmedvetna arbete. - Vi har haft problem med att möta efterfrågan på platser, både för tävlingsgymnastiken 

som på barn- och ungdomssidan. Vi hade 250 personer i kö, och även svårt att rekrytera tillräckligt många ledare.  

 

Nya mål och nya ledare 

- Hösten 2011 satte vi upp målet att föreningen inom en vecka skulle kunna erbjuda en passande plats för dem som ville börja 

med gymnastik. Två tidigare ledare återvände från Island och började arbeta som anställda tränare. Styrelsen såg detta som en 

möjlighet att ge föreningen välutbildade och engagerade ledare, och även möjlighet att starta flera nya grupper för att ta hand 

om dem som stod i kön, säger Mikael Lundblad. 

Nya verksamheter gav också ledare 
Mikael fortsätter: - Vi analyserade hur många nya grupper föreningen behövde och inon vilka åldrar och inriktningar vi 

trodde att vi skulle kunna växa tillräckligt. I bakgrunden fanns goda erfarenheter som föreningen gjort i tidigare satsningar på 

ungdomar med tricking och parkour, där föreningen inte bara fått in nya ungdomar utan också fler nya, duktiga ledare som 

idag är ledare inom trupp och trampolin. 



 

Två linjer: Grund och Gymnastikskola 
- För att bygga för framtiden ville vi få in och förbereda unga gymnaster för tävlingsgymnastik. Vi arbetar med två olika 

koncept, Grundgrupper som är artistisk gymnastik kompletterad med trampetträning, och Gymnastikskola. som är 

stationsbaserad träning för yngre barn där de får balansera, klättra, hoppa och förbereda sig för ett aktivt liv.  

 

Snabba resultat lockar ungdomar 
- Vi ville också få in fler ungdomar som själva valt att börja med gymnastik. Vår erfarenhet är att de ofta utvecklas snabbt 

och blir entusiastiska ledare. Här riktade vi in grupperna mot att det ska vara roligt med gymnastik och att man snabbt ska 

känna att man lärt sig något nytt. Vårt val blev att jobba med akrobatik och hopp på trampolin och trampett med inslag av den 

nya gymnastiken, parkour och tricking. 

 

Resultat: 175 nya barn  och fler nya ledare 

- På kort tid har vi nu fått in 175 nya barn- och ungdomsgymnaster, och flera nya ledare. Ökningen har gjort att vi har det 

trångt i lokalerna och för nu en dialog med Gävle Kommun om utökad plats för gymnastiken. Nu jobbar vi vidare med att få 

in fler äldre ungdomar i grupper lite senare på kvällen, i första hand för showgymnastik och truppgymnastik! avslutar Mikael. 

Läs också en artikel med videolänk i Gefle Dagblad. 
Birgitta Rittner 
 

http://gd.se/nyheter/gavle/1.4005322-tv-volter-och-hoga-hopp-pa-kopis


 

Camilla Andersson 

Gymmix blev ett lyft för föreningen 
2011-10-18 

Vi fick ett härligt brev från Camilla Andersson, ordförande i Förlösa GoIF. Hon berättar vad det betytt för 

föreningen att gå in under Gymmix-paraplyet och det vill vi dela med oss av till alla 

gruppträningsföreningar som ännu går och funderar. Snart är vi hundra föreningar med Gymmix i 

utbudet! 

Camilla skriver: För Förlösa GoIF, Kalmar, har Gymmix blivit en riktig nytändning! Gymmix har lockat nya medlemmar 

och ledarna tycker passen är roligare att hålla.  

Programbladet gjordes om, i både färg och text, och ett tydligare schema gjordes för att det skulle vara lätt och enkelt för 

deltagarna. En kortare förklaring av Gymmix fanns med på bladet för att medlemmarna skulle se vad Gymmix står för. 

Programbladet delades ut i brevlådor i närområdet (och lite andra områden...) 

 

Föreningen köpte nya linnen och tröjor i färgen aquablå till alla ledarna för att de skulle känna sig fräscha inför 

starten. Anslag med Gymmix-information sattes upp runt om i samhället så folk inte skulle missa något. Marschaller 

tändes utanför lokalens dörr vid gruppträningspassen , vilket såg inbjudande ut och en Gymmix roll-up ställdes upp i hallen. 



  

Utbudet har också ökat med Gympa Medel och Yoga. Slutligen införde föreningen också passvärdar - personer som kunde ta 

hand om det praktiska runtomkring ett pass – låsa upp dörrar, hälsa välkomna, ta hand om medlemskort och annat som 

dyker upp! 

 

 Flera av ledarna vill gå nya gruppträningsutbildningar nu i vår för att kunna leda fler pass. Ledarna i föreningen tycker att 

det är betydligt roligare nu att leda pass – det kommer mycket folk (nya och tidigare medlemmar) och även en del ungdomar. 

Folk är nyfikna på vad som händer i sporthallar och gymnastiksalar... 

 



Förlösa GoIF planerar att ha någon form av Kick-off-dag för sina medlemmar, där föreläsning och fysisk aktivitet står på 

schemat. Föreningen jobbar också för att få sin hemsida klar till januari 2012. Föreningen diskuterar kontinuerligt vad som 

kan utvecklas inom Gymmix-konceptet – det kommer att växa fram nya saker i framtiden, tror vi. 

Camilla Anderson, Ordförande och ledare i Förlösa GoIF, Kalmar 

Härligt jobbat och ett stort grattis till er i föreningen,  hälsar Gymmix- och gruppträningsansvariga Irene Samuelsson. Vi tar 

gärna fler rapporter om hur ni jobbar med Gymmix i era föreningar, och som sagt: vi välkomnar ännu fler föreningar in i 

Gymmix-familjen! 

 
Birgitta Rittner 
 

 

 

Ulf Andersson åter till Gymnastikförbundet som 

sportchef 
2011-10-17 

Måndag den 17 oktober började Ulf Andersson en ny befattning som sportchef tävling på 

Gymnastikförbundet. Formellt tillträder han den 1 november men går nu parallellt med idrottschefen 

Christina Almskoug under oktober. Ulf har en lång och djup förankring i förbundet och har under de 

senaste tre åren arbetat som Sports Event Manager på det Internationella Gymnastikförbundet (FIG) i 

Lausanne. 

Christina Almskoug lämnar uppdraget som idrottschef för ett nytt i hemstaden Uppsala: sportchef i Uppsalaflickorna. Som 

vi tidigare berättat här på hemsidankommer ansvaret för de så kallade breddverksamheterna (barn, ungdom och 

Gymmix/gruppträning) att vila på Lena Lindahl, medan Ulfs uppdrag är en ny tjänst  helt fokuserad på 

tävlingsgymnastikens discipliner. 

Lång meritlista: 

I Ulfs bakgrund som aktiv i gymnastiken finns meriter som aktiv trampolingymnast på landslagsnivå (med guld och andra 

medaljvalörer både nationellt och internationellt), tränare och utbildare, nationell och internationell domare,  styrelseledamot 

i Svenska Trampolinförbundet, ledamot  och vice ordförande i Gymnastikförbundets förbundsstyrelse. Han har arbetat med 

arrangemang och organisationstuveckling både på förenings- och förbundsnivå och nu under de senaste tre åren 

internationellt på FIG som Sports Manager där bland annat evenemangsutveckling varit en viktig fråga och en fråga som 

kommer att finnas med även i det nya uppdraget som Sportchef Tävling. 

http://old.gymnastik.se/Startsidenyheter/fore2013/2011Annat/LenaLindahlsamordnarGymnastikforbundets/


 

Han säger: - Det känns mycket bra att nu komma tillbaka till Sverige och de tre åren på FIG har givit mig nya kunskaper som 

jag tar med mig in i uppdraget som sportchef. På FIG har jag fått en utvecklad insikt i alla tävlingsdiscipliner och just när det 

gäller evenemangsutveckling för att göra vår komplexa idrott mer attraktiv och mer förståelig har FIG kommit en bra bit på 

väg. Det finns också bra exempel internationellt som vi kan hämta erfarenheter från. 

Dessa erfarenheter har jag nu med mig i det nya uppdraget. En ny tjänst, helt inriktad på tävlingsverksamheten, vilket ger 

förutsättningar för en fortsatt utveckling av tävlingsgymnastiken och landslagsverksamheten. 

- Sverige är i en spännande fas inom många discipliner. Inte minst har kvinnlig artistisk gymnastik fått 

stora framgångar (bland annat Jonna Adlertegs ungdoms-OS-brons i Singapore 2010) och kommer troligen att få 

en kvalificerad ung gymnast till OS redan 2012.  Bakom VM-gymnasterna Jonna och klubbkamraten Ida Gustafsson 

finns ännu fler yngre gymnaster i det s k Rioprojektet som vi driver med stöd av SOK, Sveriges Olympiska Kommitté. 

- Även truppsidan har en spännande framtid. Vi ligger redan i europatoppen men med landslagssatsningen 2012 får vi kanske 

en möjlighet att utmana danskarnas dominans! 

Närmast? 
- Jag kommer att tillåta mig en period av inskolning, för att lyssna och framför allt lära känna de nya personer som finns i 

nyckelpositioner. Ska vi lyckas med det vi alla vill, fortsatt framgång för svensk tävlingsgymnastik,  måste alla vara delaktiga 

i ett komplext teamwork:  regionala och centrala kommittéer, förbundskaptener, idrottskonsulenter, avslutar den nye 

sportchefen sin första dag på jobbet! 

 
Birgitta Rittner 
 
 
 

 

Maria Tegnestrand och Patricia Vaca-Öberg 



Rosa Bandet i oktober 
2011-10-14 

Oktober är den traditionella månad då man världen över uppmärksammar en stor kvinnohälsofråga - 

bröstcancer. I samarbete med BRO, Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, genomförde 

Gymnastikförbundet i flera år en stor kampanj kallad Pink Aerobics. I år samarbetade Huddinge Gymmix 

med BRO i ett härligt motionspass på Stockholms Central mitt bland alla resande. Det finns ännu en stark 

och positiv koppling till vår rörelse - motion, inte minst gymnastik och gruppträning, är en positiv faktor 

både förebyggande och i efterbehandling. 

 

 
Birgitta Rittner 
 
 

 

Fr v: Rudolf Hediger, Georges Guelzec (UEG-president), Malin E-F, Paul Garber 

Sverige värd för UEG-kongressen 
2011-09-30 

Sverige och Malmö är åter värd för ett stort gymnastikarrangemang. Senast var det EM i truppgymnastik i 

Baltiska Hallen i oktober 2010. Nu är det Europeiska Gymnastikförbundet, UEG, som valt att lägga sin 

kongress i Malmö. 150 delegater och 39 länder på plats! Gymnastikförbundets ordförande Malin Eggertz 

Forsmark är även förste vice ordförande i UEG och hon säger: - Vi arbetar målmedvetet för fler 

gymnastikevenemang i Sverige. 

Bilden ovan föreställer Rudolf Hediger (vice president),  Georges Guelzec (president) – Malin E-F (förste vice president) – 

Paul Garber (vice president). 

Kongressen invigs fredag 30 september kl 14.00 och avslutas lördag kväll med en officiell bankett i Malmö Rådhus med 

Malmö Stads borgmästare, Kent Andersson, som värd. 



 

Förmiddagens möte under ledning av UEG-presidenten Georges Guelzec (t h på bilden) 

Sverige har en betydande representation i UEG:s beslutande organ. Utöver den tunga posten som förste vice ordförande, som 

innehas av Eggertz Forsmark, är även Per Sjöstrand och Maria Ståhl ledamöter av UEG:s tekniska kommittéer för Teamgym 

respektive Gymnastics For All. - Engagemanget är mycket medvetet, säger Malin Eggertz Forsmark. Sverige vill driva på 

utvecklingen och vi vill även ta hem fler stora europeiska gymnastiktävlingar. Vi kandiderar för att få arrangera Eurogym 

2014, ett stort uppvisningsarrangemang för runt 5000 gymnaster - den här gången i Helsingborg, tillsammans med 

Hälsingborgs Gymnastikförbund. 

 

Birgitta Rittner 

 

 

Fullt hus på Gymnastikforum 
2011-09-23 

Det blir rekorddeltagande på årets Gymnastikforum. 150 delegater, alla regioner representerade. Två 

spännande talare, Karin Mattsson Weijber och Johan Hvenmark, inleder på lördag 22 okt. De ger sina 

visioner om idrottsföreningarnas stora framtidsutmaningar. Vi streamar föredragen via Gymnastik-TV här 

på hemsidan med start kl 10.15. Klicka på länken och välj 'live'. För den som inte har möjlighet att titta på 

webb-TV-sändningen kommer vi senare också att lägga upp föredragen på förbundets webb-TV-kanal! 

 - Vi inleder med föreläsningarna för att ha en gemensam bild av stora förändringar i samhället som kommer att påverka 

gymnastiken och hela idrottsrörelsen, säger Stefan Bengtsson, Gymnastikförbundets generalsekreterare. 

 

-           Det handlar om ekonomiska villkor för föreningslivet, om förändringar i konsumtionsbeteende och kanske även 

lojaliteter hos föreningens medlemmar. Hur påverkar det oss och hur ska vi formera oss för att vara framgångsrika i 

framtiden? 

De två föredragen direktsänds via GymnastikTV här på hemsidan (klicka på rutan längst upp till höger, välj 'live'). 

Gymnastikforum blir grunden för en långsiktig plan - vision 2020 - för gymnastiken  som förbundsmötet i maj ska fatta 

beslut om. Under söndagen arbetar delegaterna i arbetsgrupper ledda av processledare från SISU. Regionerna har förarbetat 

underlaget i lokala processer, också dessa med hjälp av SISU. 

Sändningstider i Gymnastik-TV: Lördag 22 oktober kl 10.15 (Karin Mattsson Weijber) och kl 11.00 (Johan Hvenmark).  

 
Birgitta Rittner 
 
 
 



 

Nytt team på Gymnastikförbundet: Irene, Lena och Jonas 

Lena Lindahl samordnar förbundets breddverkamhet 
2011-09-23 

Just nu rekryterar Gymnastikförbundet en Sportchef Tävling som ska efterträda nuvarande idrottschef 

Christina Almskoug. Som en följd av denna ändring i den centrala organisationen får breddverksamheten 

(barn, ungdom och gruppträning/Gymmix) en motsvarande samordnande befattning. Lena Lindahl 

behåller uppgiften som verksamhetsansvarig för barn, men får också ett övergripande ansvar för 

helheten. (På bilden Lena med Irene Samuelsson, Gruppträning/Gymmix, och Jonas Juhl Christiansen, 

idrottskonsulent Ungdom) 

 
Birgitta Rittner 
 
 
 
 

 

Fr v: Hanna, Lena, Sine och Yvonne 

Nya ansikten - till föreningarnas hjälp 
2011-09-23 

Sine Blomberg är ny regionkonsulent i Gymnastikförbundet Övre Mellansverige, Yvonne Stensson i 

Gymnastikförbundet Mitt och Lena Fridlund i Gymnastikförbundet Väst. Hanna Rönnlund är ny 

ekonomiassistent på Gymnastikförbundets centrala kansli. 

Lena Fridlunds nya roll från och med den 1 september har vi tidigare skrivit om här på hemsidan. 

Sine Blomberg kommer att vara placerad i Falun, medan Lotta Karlsson liksom tidigare finns kvar i Uppsala. Sines 

gymnastikbakgrund finns hos Gymnos där hon arbetat som trupptränare på många olika nivåer. Hon har också en 

http://old.gymnastik.se/Startsidenyheter/fore2013/2011Annat/Lokalareportage2011/Franstrategiskplaneringtillgenomforande/


högskoleexamen som Sports Manager med sig i den nya uppgiften att stödja medlemsföreningarna inom regionen i deras 

utvecklingsarbete.  

Vid sidan av sitt nya arbete som den nya regionkonsulenten i Gymnastikförbundet Mitt är Yvonne Stensson också engagerad 

som ideell ledare i  Vemdalens IF (hon sitter både i huvudstyrelsen och gymnastiksektionen) och har tidigare varit 

motionsledare i föreningen. Hon kommer att arbeta tillsammans med Barbro Norberg,  och får nu huvudansvar för 

föreningsutveckling och kommittéerna i regionen. Yvonne är utbildad idrottspedagog. 

Hanna Rönnlund ersätter Yvonne Nibelius som ekonomiassistent på Gymnastikförbundets centrala kansli. 

 

Birgitta Rittner 

 

 

 

Silver och brons för DMT-laget i Portugal 
2011-09-19 

Fler framgångar: En individuell silvermedalj, lagsilver och lagbrons I DMT på Loulé Cup i Portugal, 

rapporterar förbundskaptenen Karin Utbo. 

Trampolin och DMT-landslagets DMT-satsning prövades för första gången i ett internationellt startfält, på Loulé Cup i 

Portugal . 14 länder fanns på plats,  vilket innebar att store delar av världseliten närvarade - t ex Portugal, USA, 

Storbritannien. 

Individuellt silver till Jonas Nordfors 

- Jag är oerhört nöjd , säger Karin Utbo. Detta var ett resultat långt utöver vad jag förväntat mig.  Att Jonas Nordfors skulle ta 

medalj hade vi räknat med, hans kombinationsförråd börjar bli mycket imponerande,  med flera tripplar, något som noterades 

från konkurrenternas sida. 

...lagsilver till herrarna 
- Även de andra killarna som debuterade internationellt, Ivan Paust och Kim Gustafsson, presterade så bra att de tog hem 

lagsilvret. 

...och lagbrons till damerna 
- Men den gymnast som imponerade mest var Lina Sjöberg,  som utan minsta tvekan satte två dubbel-dubbel-kombinationer i 

kvalet och placerade sig på femteplats inför finalen. I finalen satte hon sedan två kombinationer som hon aldrig tidigare tävlat 

på. Med tanke på det är hennes slutliga åttondeplats en otrolig prestation. Hon har en gedigen gymnastikerfarenheti ryggen 

och började med trampolin och DMT i december förra året. Nu ser vi fram emot fortsättningen med spänning. 

- De två andra DMT tjejerna var Hedda Brorsson och Amanda Alonzo , som även de presterade på topp. De tre tjejerna fick 

med sig lagbronset hem. 



 

- Nu tränar vi vidare med Tommy Nordfors från Upplands Väsby som ansvarig DMT tränare i Landslaget, avslutar en nöjd 

förbundskapten!1 

Till sist.... vill vi påminna om det fina filmade porträttet på Jonas Nordfors som finns på flickis.se! 

 

 

 

 

Tre stora framtidstalanger: Nastja, Mikaela och Jennifer 

VM med mersmak för framtiden 
2011-09-14 

VM i Rytmisk Gymnastik är avslutat för de tre unga svenska gymnasterna som nu vänder hemåt efter fina 

insatser. 

Den fjärde och sista tävlingsdagen handlade om käglor och det svenska laget körde mycket säkert, rapporterar Kristina 

Göthberg. Nastia startade, Mikaela följde därefter och Jennifer avslutade med den äran. (Nastja 22,55, Mikaela 22,45 och 

Jennifer 23.15).    

-Idag har tjejerna verkligen överträffat sig själva säger tränarenTanja Milchakova,-Alla tre har kämpat hela veckan och att 

avsluta med just käglor sätter nerverna på ett extra prov. De klarade det galant och på tre program var det bara vid ett tillfälle 

som en kägla hamnade på mattan. I käglor var det Jennifer som placerade sig bäst: 

-Målet med VM var att jobba ihop vårt unga, nya lag och det har vi verkligen gjort. Nu tar vi med oss massor med erfarenhet. 

Det är ju inte nu vi ska vara som bäst. Alla är unga och satsar mot 2016... Räkna med att vi ska jobba oss uppåt.  

Anastasia Johansson, Mikaela Lindholm och Jennifer Pettersson packar nu väskorna för hemresan, tillsammans med tränare 

Tanja Milchakova och Eva Gardfors. Peter Gröndahl har funnits med som massor och extra "coach". Ett stort tack till er 

ALLA! avslutar Kristina Göthberg. 

http://www.gymnastik.se/Ungdom/Flickisse/YoungGuns/Jonas/


Tidigare rapporter från Montpellier: 

 

Måndag 
: Samtliga tre gymnaster (Jennifer, Nastia och Mikaela) startade med grenen boll. 

-Det var lite darrigt inför tävlingen och det märktes på gymnasterna att 

det var VM, säger Tanja Milchakova, tränare. 

 

Jennifer Pettersson fick bäst poäng i boll av svenskorna, 22.65, Nastia Johansson 

följde tätt därefter på 22.025 och Mikaela Lindholm fick, efter några små 

missar, 21.275. 

Under tisdagen var det dags för  tunnband, med några små missar men överlag fina insatser, säger rapporterna  från 

Frankrike. Poängerna: Nastja 23,15, Jennifer 22.90 och Mikaela 22,80. 

Onsdagens tävling, band, gav poängen 21,60 för Mikaela, 21,15 för Nastja och 20,65 för Jennifer. Bra kört av de svenska 

gymnasterna också idag, säger vår rapportör via förbundets Facebook-sida (länk till höger här på hemsidan). 

Läs också en trevlig intervju med Jennifer i tisdagens Expressen(10 frågor...) 

  

 

Jennifer Pettersson och Mikaela Lindholm, Örnsköldsviks GK,  bildar stommen i laget. Dessa båda gör nu sitt tredje VM. Ny 

i laget är Anastasia Johansson ifrån SOL-flickorna, Stockholm. Hon gör debut i mästerskapssammanhang som senior. Målet 

för gymnasterna är att skaffa ytterligare rutin och att jobba stabilt som lag. Vid senaste VM i Moskva kom Sverige på 21:a 

plats i lagtävlingen.  

 

 
Kristina Göthberg/BR 
 
 

http://old.gymnastik.se/ImageVaultFiles/id_9410/cf_418/10fragor_jennifer%20pettersson.PDF


RF sjösätter varumärket Svensk Idrott med kampanj 
2011-09-12 

Måndag 12 september går startskottet för en riksomfattande kampanj för varumärket Svensk Idrott. 

Bakom kampanjen ligger Riksidrottsförbundet och syftet är att stärka idrottens roll i samhället. Svensk 

Idrott (som samlar 3 miljoner medlemmar) används när hela Sveriges idrottsrörelse vill säga något. 

Kampanjen omfattar en möjlighet att nominera 'bragdhjältar' som åstadkommer Stora Små Bragder - 

sådana finns det verkligen gott om i gymnastiken så sätt igång och nominera! 

Vi saxar ur RF:s information: 

´´ Svensk Idrott kommer användas när hela Sveriges Idrottsrörelse vill säga något. Sveriges Idrottsrörelse är 20 000 

föreningar i 69 specialidrottsförbund och tillhörande distrikt/regionala förbund, stödorganisationerna Riksidrottsförbundet, 

SISU Idrottsutbildarna och Sveriges Olympiska Kommitté. Tillsammans har Svensk Idrott 3 miljoner medlemmar. 

Kampanjstarten omfattar en film om Svensk Idrott på TV4 och annonser i dagstidningar/kvällstidningar. Denna del av 

kampanjen rullar under vecka 37-38 och 40-41. 

Målsättning är att inledningsvis skapa kännedom om varumärket Svensk Idrott, dess värderingar och lyfta fram alla insatser, 

prestationer, kämpaglöd och det enorma engagemang som finns hos alla er föreningarna runtom i landet. Varje dag uträttas 

Stora Små bragder hos alla idrottsföreningar, det är värt att hylla!  

 

På www.svenskidrott.se finns möjligheten att göra det. När som helst kan man gå in och hylla en insats som någon i 

föreningen gjort. Hyllningen kommer sparas och ”alltid finnas” att söka fram på webbsidan. RF kommer framåt hösten att 

välja slumpvisa hyllningar i fortsatt kommunikation om Svensk Idrott. När en hyllning är inlagd kan den skrivas ut, mailas, 

eller länkas till facebook/twitter. '' 

Bra chans att hylla och nominera gymnastikens Stora Små Bragder-hjältar - det finns massor - inte bara på gymnastikmattan! 

  

  

 
Birgitta Rittner 
 
 
 

 

Fyra klara för VM i Tokyo 
2011-09-08 

Jonna Adlerteg och Ida Gustafsson befinner sig redan på Precamp i Tokyo och har hunnit skicka 

hälsningar och bilder via förbundets Facebook. Måns Stenberg och Toni Simonen flyger till VM torsdag 

den 29 i sällskap med Agneta Göthberg, Head of delegation. Damernas kval går sedan den 7 oktober, 

herrarnas den 9. Vi återkommer här på hemsidan med mer rapporter inför VM i Artistisk Gymnastik. 

Alla fyra kvalificerade sig slutligt genom sina insatser under Mälarcupen den 17 september: 

Många fina svenska insatser i mångkampen under Mälarcupen. Måns Stenberg och Toni Simonen fick båda poänger över den 

uppsatta VM-kvalgränsen (personbästa för båda). Jonna Adlerteg och Ida Gustafsson visade eftertryckligt att dagsformen är 

mer än god - 55,0 för Jonna och 53, 550 för 'Idi'. Alla fyra är nu klara för VM i Tokyo!Här är direktlänkar  till damernas 

resultat  och till herrarnas resultat . Nu finns också lite filmer från de fyra VM-kandidaternas (och även 

andras) tävlingsprestationer på förbundets officiella Youtube-kanal (länk i högerspalten här på hemsidan), signerade Tony 

Johansson! Ett smakprov nedan:  
Birgitta Rittner 

http://www.svenskidrott.se/
http://score.thsystems.se/webresultat/kvag_webresult.aspx?id=36
http://score.thsystems.se/webresultat/kvag_webresult.aspx?id=36
http://score.thsystems.se/webresultat/mag_webresult.aspx?id=37


 

Tanja om Therese och framtiden 
2011-09-02 

Tretton år tillsammans. Ett mycket framgångsrikt team som splittrats - eller? Tanja Milchakova lämnar 

sina egna kommentarer till Therese Larssons beslut att lämna tävlingsarenan - och om framtiden. 

Livet med Therese 

-       Tretton år tillsammans. Therese och jag har gjort en liten bit av livets resa tillsammans och även om hon nu har lämnat 

livet som aktiv gymnast kommer vi alltid att ha varandra, säger tränaren Tanja Milchakova. Nu när hon bestämt sig för att 

lämna tävlingslivet minns jag självklart allt som hänt. Så mycket glädje, jubel och framgångar -  men också tårar, slit och 

motgångar som vi har upplevt tillsammans. och som gjort henne till en stark person och en förebild för andra.. 

-       Förtroendet mellan tränare och tävlare är en förutsättning, fortsätter Tanja. Man lever väldigt nära varandra i vår 

idrott.  Och jag har haft förmånen att få hjälpa henne att utvecklas, inte bara tekniskt som gymnast, utan också som 

person  med ödmjukhet och respekt för andra.. Hon har blivit en enastående gymnast som lämnat tydliga spår här i Sverige 

och utomlands. Hon har med sig stor erfarenhet från dessa rika år och vet vad som krävs för att lyckas. Jag ser fram mot att få 

se henne utvecklas och växa vidare, säger Tanja med stor värme. 

Livet efter Therese? 

Therese har tränat och tävlat tillsammans med de nu sjuttonåriga gymnasterna Mikaela Lindholm och Jennifer Pettersson. – 

De nafsade henne redan i hälarna, säger Tanja, vilket var väldigt bra både för Therese och för dem. Alla tre har tränat i 

samma gymnastikhall, två pass varje dag, i god och utvecklande konkurrens. Att ha Therese så nära har självklart varit bra för 

de yngre. Mina gymnaster ska inte tävla mot varandra i första hand, säger Tanja. De ska tävla mot sig själva. Men självklart 

har de yngre inspirerats och sporrats av Therese både i träning och tävling! 

VM i september för framtidsnamnen 

 -  Vi har en bra framtid inom den rytmiska gymnastiken med tre fina seniorer – vid sidan av Mikaela och Jennifer även 

förstaårssenioren Anastassia ’Nastja’ Johansson, som i mitten av september reser som det svenska VM-laget till Montpellier i 

Frankrike. För Mikaela och Jennifer är det tredje VM-tävlingen men den första utan Therese. För ’Nastja’ är det 

premiär.  Therese har visat vad Sverige förmår. Nu är det dags för nästa generation att visa hur långt de kan komma! avslutar 

Tanja Milchakova. 

 
Birgitta Rittner 
 
 



 

Idi och Jonna med Belgiens Julie Crockett 

FOTO: Helena Andersson 

Personbästa och grenfinaler för Ida och Jonna i Ghent 
2011-09-01 

'Idi' Gustavsson och Jonna Adlerteg har båda gjort strålande insatser i kvaltävlingarna i Challenge Cup i 

Ghent (tidigare World Cup). Nya personbästa för båda, 54,1 för Jonna, 53,85 för Ida,. Det blev också en 

fjärdeplats i barr och en sjätteplats i friståendefinalen för Jonna och en åttondeplats i barr för Ida. De har 

tävlat strålande och mött väldigt duktiga gymnaster, rapporterar tränaren Helena Andersson. På 

förbundets Youtubesida (länk till höger) har vi hittat några klipp från Ghent som nu ligger uppe som 

'Favoriter'. 

 

Läs också tidigare rapport från vistelsen i Ghent. (Jonna och Ida Gustavsson har varit i Ghent sedan förra veckan. )För båda 

gäller det att visa god form med poäng över VM-kvalgränsen som är 51,5.  Jonna har redan tidigare uppnått denna gräns 

medan Ida måste visa vid två tävlingar, varav en internationell, att hon klarar gränsen för att kunna komma ifråga för VM-

uttagning. Reglerna anger detta som en förutsättning - dessutom ska man vid tävling visa att man är i god form vid tävling 

inom sex månader från tävlingen. Denna tävling liksom Mälarcupen senare i september är alltså  viktig både för Idi och 

Jonna. 

Den ovannämnda uttagningstävlingen för det belgiska landslaget för en vecka sedan gav hopp: Ida Gustavsson fick 52,25 

(trots fall på Rondat sträckt salto på bom) och Jonna 51,45 (fall i fristående i en ny kombinationslänga som Jonna övat in 

under sommaren). 

Helena Andersson rapporterar inför helgens tävling: - Båda har många nya svårigheter i sina program, som de tränat in 

under sommaren. I hopp har båda sträckt Yurchenko med hel skruv. I barr har Jonna en ny barrserie med två Shaposhnikova 

i två varianter och andra nya övningar. Hennes serie har en utgångspoäng på 6,1;  och Ida G har sin fina barrserie med 

utgångspoäng 5,9. Båda har också övat in nya kombinationer i bom vilket höjt deras utgångpoänger - Ida 5,9 och Jonna 

optimalt  5,8. I friståendet slutligen har båda fått nya fina friståenden av Adriana Pop (som gjorde fristående åt kinesiska 

landslaget till OS i Peking 2008), med nya svårigheter. Maximal utgångspoäng är här 5,5 för Jonna och 5,3 för Ida G. 

- Vi har blivit mycket varmt omhändertagna här. Tjejerna tränar på väldigt bra och tränarna här i Belgien är mycket 

imponerade över vilken utveckling Ida och Jonna haft. De har sett dem tidigare ute på tävlingar och tycker att de gått framåt 

mycket, vilket lyfter tjejernas självförtroende. 

- Efter Challenger Cup är nästa tävling Mälarcupen för att sedan förbereda det sista inför Japan och förhoppningsvis VM 

för båda... avslutar Helena som lovar rapporter från tävlingarna om uppkopplingarna till internet fungerar från tävlingarna! 



 

 
Birgitta Rittner 
 
 

 

Nya mål i sikte för Therese Larsson 

Nu slutar Therese Larsson - med 8 SM-guld 
2011-08-29 

Inte ens Veronica Wagner har lika många SM-guld som Therese. Vid SM 2011 tog Therese hem sitt 

åttonde SM-guld i rytmisk gymnastik och kom på en mycket meriterande 23:e plats vid EM samma år. Hon 

är också regerande Nordisk Mästarinna . Men nu riktar hon in sin starka vilja att vinna på nya mål. 

Therese lämnar inte bara tävlingsbanan utan också hemstaden Örnsköldsvik. Nu bor hon i Nynäshamn tillsammans med sin 

pojkvän. 

- Det är ett stort steg? 

- Ja, men jag har övervägt det noga. Jag började med gymnastik som femåring och har tävlat på elitnivå sedan 2004. NM-

guldet förra året var mitt stora mål. Jag har haft en mycket bra sista säsong toppat av mitt åttonde SM-guld och en 23:e plats 

på EM 2011. Jag fyller 22 i höst. Nu vill jag ta tag i nästa del i mitt liv. 

- Hur ser framtidsplanerna ut? 

- Just nu söker jag jobb.  På lång sikt vill jag utbilda mig till idrottspsykolog, svarar Therese.  Målmedveten som alltid.. 



 

Hon menar själv att hennes starka tävlingsinstinkt är en viktig förklaring till den framgångsrika karriären: - Min mamma har 

berättat att jag tyckte att barngympan var för mycket 'kul och lek', jag älskade att tävla och har själv hela tiden varit den som 

drivit på träningen. Jag tror att det är det som fört mig framåt hela tiden Jag vill helt enkelt vara bäst, och jag har längtat till 

tävlingarna, särskilt SM, då man får kliva fram och visa vad man kan.  Men min tränare, Tanja Milchakova, är den andra 

förutsättningen - utan henne hade jag inte kunnat bli så framgångsrik och jag är väldigt tacksam mot henne. Hon har varit 

som en andra mamma både för mig och de andra gymnasterna. 

 

Bilden ovan: Tanja Milchakova, Therese tränare under alla framgångsrika år. 

Kristina Göthberg, som följt Therese under många år, beskriver Therese som gymnast: - Hon är en unik tävlingsmänniska 

som bara kan bestämma sig för vad som ska hända och så händer det. Ett exempel från EM 2011, då hennes band gick sönder 

helt oväntat och hon fick noll poäng i grenen.  Då skulle vem som  helst däcka. Inte Therese. Fyrtio minuter senare går hon in 

och kör ett av sitt livs bästa kägelprogram - det kräver mental styrka. 

-- Just under EM i maj 2011 visade Therese att hon tillhör topp 24. Vi har inte haft någon så högt placerad gymnast sedan 

1990 (då Sovjetunionen var en nation) . Utstrålning, personlighet, styrka, smidighet och en enorm inlevelseförmåga har ju 

varit hennes signum. Jag vet att många kommer att sakna Therese även internationellt. Det blir tomt på mattan.. 

Som förebild här hemma har Therese också  betytt otroligt mycket för alla de unga gymnaster som nu får möjlighet att ta över 

tronen.Hon har visat att det går att nå framgångar internationellt, hon har visat att det går att konkurrera med världens bästa 

gymnaster trots att vi inte har till närmelsevis samma resurser att röra oss med. Framför allt så har hon visat att det går att 

komma igen efter skador och trots att idrottslivet ibland är väldigt, väldigt tufft.   

- Hon har en vilja som kan försätta berg, och en inbyggd tävlingslust som tillgång, vad hon än företar sig i framtiden. Att 

sätta mål - långsiktiga och kortsiktiga, att varje dag vara disciplinerad och göra det man företagit sig, att övervinna hinder och 

att vara uthållig är ju vardagsmat för henne. Dessutom har hon en värme som människa som är sällsynt. Den hoppas jag att 

hon också behåller! avslutar Kristina Göthberg.  

På meritlistan: 

8 SM-guld i följd 2004 - 2011 

NM guld 2010 

9:e plats i boll på Grand Prix 2010 

23:e plats EM 2011 

Läs också intervju i Örnsköldsviks Allehanda: 



 

FOTO: Foto: Åsa Fred 

Vill du bli GympaKidz-utbildare? 
2011-08-24 

Nu efterlyser vi glada, entusiastiska, och väldigt gärna unga, gymnastikkunniga ledare/utbildare till 

Gymnastikförbundets framtida GympaKidz-utbildningar. Vill du utveckla och inspirera dig själv och 

andra? Har du kunskap i dans och/eller redskap för barn 7 – 12 år? Då är vi intresserade av dig! 

Vi söker framförallt framtida utbildare i Region Öst och Övre Mellansverige. Du får en utbildarutbildning och stöd på vägen 

för att utvecklas och bli en riktigt bra utbildare! 

Utbildarutbildningen sker redan den 10  - 11 september på Lingvallen i Skåne. 

Hör av dig med intresseanmälan,  frågor och funderingar till utbildning@gymnastik.se, eller ring till utbildningschefen Maria 

Ståhl,  08-699 6464. 

 

Birgitta Rittner 

 

 

mailto:utbildning@gymnastik.se


Höststart med Gymmix-konvent 
2011-08-24 

Höstens aktiviteter är igång. Gymmix-konventen i Mitt, Syd och Sydost visar vägen! 

- Augustistarten med alla konvent är en härlig energikick, säger gruppträningskonsulenten Irene Samuelsson.  Tillsammans 

med idrottschefen Christina Almskoug har hon besökt regionernas konvent. 

 

- Alla konventen som vi besökt var så välarrangerade och inspirerande, säger Irene. Några gladde mig som Gymmix-

projektledare särskilt mycket: Gymnastikförbundet Mitt som för första gången arrangerade ett konvent i Sundsvall och ur 

Gymmix-synpunkt inte kunde gjort det bättre: Gymmix-konvent som rubrik på inbjudan, ledare i Gymmix-tröjor, Gymmix-

kläder till försäljning, en särskild Gymmix-information för deltagarna, Gymmix-program till försäljning - med en del av de 

nya programmen med i utbudet för deltagarna. Succé! Se själv på Gymnastikförbundets Mitts egen hemsida, där finns ett 

trevligt bildspel och ett reportage. 

 

- Konventen är ett mycket viktigt skyltfönster, den allra viktigaste platsen för att visa upp vårt gemensamma 

gruppträningsvarumärke Gymmix, säger Christina Almskoug. Det är där vi syns mot många, både inåt mot föreningarna och 

mot omvärlden. Att etablera ett varumärke är något som tar lång tid och kräver ett systematiskt arbete där alla delar i rörelsen 

medverkar för att visa Gymmix-logotyper och berätta om hur hela vårt Gymmix-utbud ser ut. Idag har 83 

gruppträningsföreningar valt att certifiera sig och nu är vi snart på väg mot 100-strecket! 

http://www.gymnastik.se/Distrikt/mitt/Nyheter/Lyckatconvent2011/


 

Gymnastikförbundet Syd har gjort en motsvarande satsning på sitt Gymmix-konvent, lika fint det, och Gymnastikförbundet 

Sydost hade också säljpersonal från Stadium Promotion  på plats för ett intressant test - efterfrågan på klädförsäljning 

framkom under vårens regionkommittébesök och har nu genomförs i olika former under höstens konvent i 

regionerna.  I Gymnastikförbundet Syd har man sålt själva, på andra med hjälp av personal från Gymnastikförbundets 

centrala kansli. 

 

Vad har förbundet att erbjuda Gymmix-föreningarna? 

Irene svarar: - Utöver alla Gymmix-utbildningar och Gymmix gruppträningsprogram - som liksom klädsortimentet är 

tillgängligt för alla medlemsförening, inte bara  Gymmix-föreningarna, får en certifierad Gymmix-förening stöd i form av 

marknadsföringsmaterial. 

  

I höst kommer en digitalt tillgänglig 'bank' med mallar där man hämtar medlemskort, annonsmallar, affischunderlag och 

liknande som föreningen behöver. Regionerna kan också låna eller beställa hem storaffischer i tyg - den största 3 x 3 meter. 

Allt för att öka vår synlighet och berätta hur bra gruppträning gymnastikföreningarna erbjuder - 'Bra träning nära 

dig'!  Dessutom tar vi också fram lite extra profilmaterial med Gymmix-logotypen, t ex svettband, necessärer och 

vattenflaskor. 



 

 - Flera föreningar som jag träffade på augustikonventen blev intresserade av att certifiera sig, fortsätter Irene. Jag räknar med 

att vi snart är över 90-gränsen och sedan blir det spännande att se när vi klarat 100-gränsen. Det ska vi fira ordentligt, det 

lovar jag. 

- Alla är vi medvetna om den hårda konkurrensen på gruppträningssidan. Men vi har kommit en bit på väg, det känns bra. 

Mycket återstår dock ännu, tillägger Christina Almskoug. - Under Gymnastikforum i oktober ska alla stora framtidsfrågor ju 

diskuteras. Det är som jag ser det en viktig fråga för regionsstyrelserna, deras kommittéer och närvarande 

föreningsrepresentanter att bestämma hur höga ambitioner vi ska ha på gruppträningssidan både på kort och lång sikt, och 

vilka insatser som ska göras för att vi ska nå målen! 

 
Birgitta Rittner 

 

 

Dream Team dubbelt upp! 

FOTO: Andreas Gustafsson 

Vill du beställa Gymnaestradakläderna? 
2011-07-17 

Det finns en överupplaga av de snygga gymnaestradakläderna och det går bra att beställa så långt lagret 

räcker. Du behöver inte ha varit med på Gymnaestradan men passa gärna på att titta på kläderna om du 

känner någon som var där. De var definitivt de populäraste kläderna på hela Gymnaestradan: 'you are the 

coolest this year' var en vanlig replik! Här gäller först till kvarn - kläderna levereras i september efter 

semesterperioden. 

Prislista: 

Jacka (som har avtagbara ärmar och kan göras till en väst) 250 kr. 

Byxor (trekvartslånga, se bilderna) 200 kr. 



T-shirt 80 kr 

Piké 160 kr. 

Paketpris om du beställer alla kläder: 600 kr! 
Kläderna går BARA att beställa per mejl: siw.johansson@gymnastik.se. Ange din storlek. Frakt tillkommer på priserna ovan. 

Fler bilder: 

 

 

Bilden ovan: Dream Team, foto Andreas Gustafsson. Bilden nedan visar jackan bakifrån och är tagen av en av medlemmarna 

i DreamTeam. 

 

 
Birgitta Rittner 

 

mailto:siw.johansson@gymnastik.se


 

Gymnaestradans Grand Final med två svenska 

succéframträdanden 
2011-07-16 

Traditionsenligt avslutar man med den s k FIG-galan, en föreställning med det bästa de olika ländern kan 

visa upp, Det är en stor ära att bli inviterad att delta med en uppvisning under FIG-galan som repriseras 

inte en utan tre gånger. Två svenska trupper deltog: Malmöflickornas fantastiska gymnastikuppvisning 

med bollar, och Kämpinges likaså enastående, unika hopprepsföreställning. Båda belönades med 

dånande applåder från publiken. En härlig slutpunkt på en underbar vecka i Lausanne för alla svenska 

gymnaster och ledare. Nu är Gymnaestradan över och Helsingfors inviterar till nästa om fyra år. Varför 

inte starta planeringen redan nu i föreningen inför 2015! 

 

Foto av Kämpinges hopprepsgrupp: Martin Ekeroth 

Länk till bildsidan 

Vi avslutar med några kommentarer från ett par deltagare: 

-       Sverige och Danmark är vad jag sett de enda länderna som har säkerhetspassare i anslutning till trampett och tumbling 

vid sina uppträdanden, och det gör mig väldigt stolt, säger utbildningschefen Maria Ståhl. – Jag tycker också att jämfört med 

Gymnaestradan i Dornbirn har Sverige utvecklats från att göra ’volter på rad’ till att även ha andra  effektfulla formationer 

och rörelser. - Därför är jag särskilt nöjd med att våra nya utbildningssystem som sjösätts i september också har inriktning 

mot uppvisningsgymnastik,  säger Maria. 

-       Gun Ståhl, ordförande i Gymnastikförbundet Sydost: - Det där kan vi utveckla ännu mera. Även lite äldre människor 

kan vara med och med enkla rörelser och olika formationer och effekter få det att se väldigt professionellt och häftigt ut utan 

att det är för komplicerat.  -  På  Educational Forum kan man hämta mycket inspiration, fortsätter Gun. Det skulle kunna 

marknadsföras ännu mer. -         

-       Irene Samuelsson, ansvarig för Gymmix gruppträning på Gymnastikförbundet,  fyller i: - Också jag efterlyser ännu mer 

av kul, roliga formationer, där man utnyttja kläder, gör enkla rörelser och roliga teman som alla kan utföra – mer av 

perfomance.  Ett äldre gäng kan använda andra grepp än svåra volter och mycket redskap. Vi såg ett bra exempel här i 

https://picasaweb.google.com/109414104683264418007


Lausanne,  de tyska seniorerna hade satsat på sina kläder och en stor röd boll och trumpinnar. Enkelt, men mycket effektfullt, 

och något jag ska ta hem och försöka utveckla inom Gymmix-konceptet. 

  -       Gymnaestradan är en enda stor marknadsföringsplats för folkhälsam,  säger Anders Frisk, den ansvarige 

succégeneralen för Nordisk Afton i Lausanne. -  Det ser proffsigt ut men det är ofta enkla rörelser – alla kan röra sig, även 

rullstolsbundna, rörelsehindrade, äldre och yngre. Det finns också mycket att hämta hem i form av inspiration för mer 

avancerade shower och uppvisningar – redskapsanvändning, färger och form, in- och utpassager för stora trupper bland 

annat.  I Sverige är vi så tävlingsinriktade och de som åker på den här typen av arrangemang har ofta en bakgrund i 

truppgymnastik. Vi kan utveckla uppvisningsgympan!    

- Mötet med alla de nordiska gymnasterna som deltagit i Nordisk Afton har också varit en stor sak. Nu har vi fått ett nätverk 

med helt nya kategorier av gymnaster i Norden, avslutar Anders Frisk.   

Som helhet har Gymnaestradan varit en fantastisk och intensiv upplevelse. Trupperna och ledarna åker säkert hem trötta men 

fyllda av härliga minnen. De, och även alla  som jobbat i den svenska montern,  har fått många nya kontakter världen 

över.  Ännu en av de stora poängerna med en Gymnaestrada. Nästa äger rum i Helsingfors 2015. Dags att börja planeringen i 

föreningen redan till hösten? 

 

Birgitta Rittner 

 

 

 

Älvornas dans 

FOTO: Andreas Gustafsson 

Stormande applåder för The Changeling 
2011-07-14 

Nordisk Afton är över och den nordiska showen har visat upp ett helt nytt koncept som belönades med 

kraftiga applåder från publiken. Bildsvep från några moment före och efter föreställningen och lite 

filmklipp från eftersnacket med huvudpersonerna. 

 

Foto ovan: Andreas Gustafsson. Bilden från genrepet som försenades och fick förkortas samt genomföras utan scenkläder. 



 

Ensemblen backstage i väntan på den stora entrén. 

 

 

Foto nedan: Andreas Gustafsson. Blanka/Marin Thrastardottir 

 



 

Foto ovan: Andreas Gustafsson. Trulsa/Minnoka Nockrach 

 

Foto nedan: Andreas Gustafsson 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

Alla foton ovan i mindre format: Foto Andreas Gustafsson 

 

 

Fotot nedan: Andreas Gustafsson 



 

 

De svenska huvudrollsinnehavarna gratuleras. 

Alla nordiska samarbetspartners pustar ut - och nu tar Norge över stafettpinnen för nästa Nordiska Afton om fyra år i 

Helsinfors! Sveriges Head of Delegation, Christer Holmgren, lämnar över till Öyistein Leren. 

 

Och till sist en film med lite eftersnack med de fem huvudpersonerna: Anders Frisk, Minnoka Nokrach (Trulsa), Marin 

Thrastardottir (Blanca), Eija Österberg och Christian Vilppola: 

Ännu fler bilder från Nordisk Afton på vår bildsida för Gymnaestradan: 

 
Birgitta Rittner 

 

 

https://picasaweb.google.com/109414104683264418007/13Jul2011NordiskAftonFotoPeterLindholm


 

Triumviratet bakom Nordisk Afton på väg till genrepet 

Nordisk Afton - ett jätteprojekt 
2011-07-13 

Om Gymnaestradan i sig är svårt att beskriva gäller detsamma onsdagens stora begivenhet - den stora 

galaföreställningen Nordisk Afton, 'The Changeling'. Föreställningen går för utsålda hus med 5000 

åskådare på läktarna. Nära två års förberedelser och minst 1400 timmars arbete från dessa tre personer 

ligger bakom kvällens föreställning med 275 gymnaster från Sverige, Norge, Danmark och Finland. Eija 

Österberg, Christian 'Vippen' Vilppola och Anders Frisk, på bilden på väg till det allra sista genrepet. 

Vad har varit de största utmaningarna? 
Anders svarar: Tiden!  Förutsättningen var att vi skulle lägga ned drygt 800 timmar på föreställningen men det har nog 

snarare blivit minst 1400, kanske till och med det dubbla. Det är så mycket som måste samordnas, inte bara med de nordiska 

länderna utan även med organisationen för Gymnaestradan. Det handlar inte bara om att planera och träna in själva 

föreställningen med gymnasterna utan om att finna och klippa musik, planera ljussättning, skaffa dräkter och hela tiden 

anpassa uppsättningen efter de olika gymnasternas förutsättningar. 

Bild nedan: Eija Österberg har batikfärgat kläderna hemma! 

 

Processen har pågått ända in i det sista. Väl på plats upptäckte Anders & co att den förplanerade ljussättningen - ett oerhört 

viktigt moment för helheten i föreställningen - som man skickat in i förväg till organisationen i Schweiz inte hade förberetts. 



- Men ljusteamet är professionellt, så vi har fått ordning på det här i Lausanne, säger Anders Frisk,  som verkar lugn och 

samlad inför kvällens föreställning. 

Två års förberedelser 
Förberedelserna har pågått under två års tid. Eija berättar: - Vi började med att söka ett tema som kunde vara gemensamt för 

de nordiska länderna och efter många samtal och funderingar kom vi fram till att sagan om bortbytingen fanns i alla nordiska 

länder. Då var grunden där. Sedan handlade det om att söka musik - all musik är nordisk - som vi kunde bygga de olika 

scenerna kring. Därefter fanns en grundplanering som vi åkte runt till de deltagande länderna med. 

Anders tillägger: - Denna första planering fick vi sedan anpassa efter vad de olika grupperna visade sig ha för gymnastiska 

förutsättningar. Showen har anpassats, finputsats och byggts ihop till en helhet i en lång process. Vi har sedan gjort återbesök 

hos grupperna en gång men vi har inte kunnat ha gemensam samträning förrän här i Schweiz. 

Yngst i truppen är den 12-åriga danska som spelar en av huvudrollerna - äldst är en av älvorna från Finland. - En mycket, 

mycket duktig gymnast, säger Eija. Hon går obehindrat går ned i spagat vid 60 års ålder! 

The Changeling - inte bara en mytologisk saga 
Den nordiska sagan om bortbytingen har fått en modern parallell i showen, och ytterst kan man nog säga att föreställningen 

kommer att handla om att hitta sin identitet. Det är 16 år sedan Sverige stod värd för en Nordisk Afton under Gymnaestradan. 

Målsättningen är hög: - Sitter allt som det är tänkt ska vi slå FIG-galan! säger Anders beslutsamt. 

Det är ett väl sammansvetsat team som har det högsta ansvaret med en professionell meritlista som gör dem väl lämpade för 

uppgiften. Det är inte den första showen de har gemensamt ansvar för men kanske den allra största, och att det bygger på 

ideella krafter i nästan alla delar är en extra utmaning som måste hanteras genom flexibilitet och kreativitet. 

Kläderna har varit en annan mycket viktig och svår fråga. Eija säger: - För helhetens skull måste kläderna vara enhetliga. Det 

har verkligen varit en nöt att knäcka och där har det inte bara gällt att få fram tillräckligt många plagg för de 275 

gymnasterna, vilket skedde sent i processen,  utan Eija har själv batikfärgat hundratals plagg för att få fram den rätta effekten! 

Målet nått onsdag kväll 
Nu har två års möda i stort och smått nått sitt mål. Kl 18.30 onsdag den 13 juli är det dags att slå på strålkastarna och släppa 

in alla gymnasterna på scenen.  Förväntningarna är mycket höga på resultatet av denna långa och mycket komplexa uppgift 

som de tre fantastiska projektledarna äntligen lyckats lotsa i mål tillsammans med sina 275 gymnaster från hela Norden. 

Lycka till! 

Länk till reklamfilm för The Changeling (signerad Christian Vilppola) 

Länk till Gymnaestradasidorna med filmer från andra nationella galor 

 

Birgitta Rittner 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=rTgXdJeuZ88
http://www.gymnastik.se/For-foreningen/Gymnaestrada2011Lausanne/PresentationsfilmerWG2011/


 

Margaret Sikkens Ahlqvist med Britta Johansson i Sveriges monter 

Två svenskor att vara stolta över! 
2011-07-12 

Två svenska kvinnor att vara riktigt stolta över: Britta Johansson, Ronnebyflickorna, äldst av alla 

deltagare under Gymnaestradan i Lausanne med sina 92 år. Margaret Sikkens Ahlqvist är ordförande i 

Internationella Gymnastikförbundets (FIG)kommitté för Gymnastics for All och huvudansvarig för 

Gymnaestradan även denna gång. Här är båda fotograferade under tisdagen i sverigemontern. Vi fick 

också besök av Bruno Grandi och André Geisbühler, ordförande respektive generalsekreterare i FIG 

under förmiddagen: 

På bilden nedan Gymnastikförbundets Head of Delegation, Christer Holmgren, flankerad av Bruno Grandi (t v)  och 

Geisbühler, på deras rundvandring bland de olika montrarna. 

 

Under tisdagen fortsätter de grandiosa gymnastikuppvisningarna med fullt med folk på läktarna och inte sällan stående 

ovationer för de svenska trupperna som drar ned appådåskor.  Vi hänvisar igen till vår bildsida i Picasa där det nu finns 

massor av härliga bilder från både uppvisningar och annat. Missa inte heller den speciella ungdomssidan www.flickis.se där 

det också finns rapporter och bilder! 

  

 

Birgitta Rittner 

https://picasaweb.google.com/109414104683264418007
http://www.flickis.se/


Storseger för juniorherrarna 
2011-07-10 

En rejäl storseger för de tre svenska juniorerna som snart ska representera Sverige i Ungdoms-OS i 

Turkiet: Svensk lagseger med bred marginal, och seger i den individuella mångkampen för Oskar Kirmes 

med Carl Green och Christoffer Sóós på delad andra plats! En mycket nöjd förbundskapten kommenterar: 

Fredrik Pierreville: - Sveriges sista tävling innan European Youth Olympic festival är nu gjord - landskampen mot Finland 

och Danmark. De tre gymnaster som ska representera Sverige i Turkiet vann klart över  Danmark och Finland. Sverige hade 

154,3, Danmark 145,8 och Finland 138,5. Individuellt kom samtliga tre svenskar på pallen. 1:a kom Oskar Kirmes på 76,90, 

delad 2: kom Carl Green och Christopher Soos på 74,3. 

- Jag är nöjd med killarnas insats. De har tränat riktigt bra och de har alla vissa saker som de kan förbättra ytterligare innan 

avresan till Turkiet.Nu åker killarna hem några dagar och tränar men samlas igen för ytterligare 1 veckas träningsläger innan 

avresa till Turkiet., avslutar Fredrik 

Se Andreas Svenssons fina bilder från tävlingen här: http://www.westphoto.se/jlandskamp2011/index.html 

 

Birgitta Rittner 

 

 

Carina Watson Herteus och Siw Johansson bemannar montern 

Gränslösa möten - Gymnaestradan har startat! 
2011-07-10 

Härlig och glad trängsel runt den svenska montern på Gymnaestradan i Lausanne! Över 50 nationer och 

drygt 20 000 gymnaster är på plats för att uppleva, se och visa upp sig med olika program. 700 av dem är 

svenska gymnaster och ledare. Det regnar i Lausanne men alla hoppas på vackert väder till den stora, 

obeskrivliga invigningen kl 16.00. Anders Frisk och hans tränarkolleger kör hårt med de 250 gymnasterna 

som uppträder i ett utsålt Nordisk Afton på onsdag. - Det ser bra ut, säger Anders efter gårdagens 

genomkörare. Här på hemsidan kommer vi med dagliga rapporter och så många bilder vi bara kan via 

länken på Gymnaestradasidorna 

http://www.westphoto.se/jlandskamp2011/index.html


 

Peter Lindholm längst t v är upphovsmannen till den 'svenska flaggan'. Många fotograferar den! 

Det är redan rusning i vår monter och stor efterfrågan på de snygga svenska kläderna  från Stadium och Soc redan första 

dagen. Man nyper t o m i  våra byxor och frågar om man kan köpa dem! 

 

Denna bild ger en dimension av Gymnaestradan - mötet över gränserna, inte bara mellan nationer. Äldst i den svenska 

truppen är Britta Johansson från Ronnebyflickorna. Hennes Gymnaestrada-premiär var redan 1961 och därefter har hon varit 

med på varenda Gymnaestrada. Idag är Britta 92 år och i hög grad going strong - Oliver Hörnqvist, 2 år, är yngste deltagaren 

och förmodligen en blivande Brommagymnast eftersom både mor och far är tränare i BG. 

Länk till vår bildsida: https://picasaweb.google.com/109414104683264418007 

Till Gymnaestradans hemsida 

 

Birgitta Rittner 

 

 

https://picasaweb.google.com/109414104683264418007
http://www.wg-2011.com/en/home.html


 

Utvecklande träningsläger i Italien 
2011-07-05 

Vänersborgs gymnastikförening har varit i Italienska Cesenatico på träningsläger med delar av sina 

tävlingsgymnaster inom AG och trupp. På resan var sammanlagt 51 personer med bestående av 

gymnaster, ledare och familjemedlemmar. 

I semesterorten Cesenatico som ligger vid Adriatiska havet samlas människor från hela världen för att att ha träningsläger 

inom olika sporter som till exempel fotboll, gymnasik och basket. Gymnasterna har haft tillgång till flera olika hallar att träna 

i, varav en utomhushall. Hallarna och dess redskap har möjliggjort för gymnasterna att pröva nya övningar och därmed 

utvecklas som gymnaster, till exmpel fanns det en stor klossgrop. På plats fick förening även hjälp med träning och tips av en 

duktig tränare från Argentina som tidigare varit gymnast. Träningslägret gav inspiration till fortsatt träning och utveckling för 

såväl gymnaster som ledare. Midsommarafton firades med poolparty där ingen undkom att bli ikastad i poolen med kläderna 

på, självklart sjöngs små grodorna också! Förutom träning har resan även erbjudit utflykt till Venedig, sol, bad, volleyboll, 

och mycket annat roligt att minnas. Vill ni ha mer information och tips är ni välkomna att höra av er till föreningen. 

Länk till föreningens hemsida 

 
Susanne Landin 

 

 

Del av arbetstruppen i Lausanne iklädd den svenska Gymnaestrada-kollektionen by Stadium och Soc.) 

http://www.vanersborgsgf.dinstudio.se/


Nu går 'flyttlasset' till Gymnaestradan 
2011-07-01 

Mot Lausanne och Gymnaestradan 2011! Två stora postburar med material till Gymnastikförbundets 

monter har redan gått iväg. Onsdag den 6 juli åker Gymnaestrada-ledningen Christer Holmgren, Calle 

Myrsell och Siw Johansson för att förbereda allt inför de 703 svenska deltagarnas ankomst. Den 9 juli är 

det dags för en hel veckas gymnastikfest - och Nordisk Afton lär vara nästan utsålt! Vi rapporterar 

dagligen här på hemsidan från Gymnaestradan. 

 
Birgitta Rittner 

 

 

Rädda Gympan: inte en idrottshall utan 

gymnastikredskap 
2011-06-30 

Gymnastikförbundet deltog också i år under Idrottens Dag i Almedalen. Förbundsstyrelseledamoten 

Suzanne Lundvall höll ett frukostseminarium tillsammans med Birgitta Persson, ordförande i 

Gymnastikförbundet Öst. Vi berättar varför gymnastik och grundläggande motorisk träning är viktigt även 

ur ett folkhälsoperspektiv. 

Måndag den 17 oktober öppnar vi hemsidan Allt om Gymnastikhallar. Där samlar vi material som kan vara intressant både 

för gymnastikföreningar och beslutsfattare i kommuner med idrottsfrågor på sitt bord! 

I väntan på detta; länk till artikel om Rädda Gympan -intervju med Malin Eggertz Forsmark våren 2011   

Malin Eggertz Forsmark har också gjort pressuttalanden i hallfrågan. 

:  

En av Stockholms största gymnastikföreningar, SOL-flickorna, har länge arbetat för att få en ny hall. De motiverar varför på 

sin hemsida - också de med en film som  kan ses här: 

  

 
Birgitta Rittner 

 

 

http://old.gymnastik.se/ImageVaultFiles/id_8376/cf_418/SV%20gymnastik.PDF
http://old.gymnastik.se/Startsidenyheter/RaddaGympanochhallfragan/RaddaGympaninteenidrottshallutangymnastikredskap/InteentomhalltillsagerMalinEggertzForsmark/


 

Lena och Ewa - teamet som ska göra't i Väst 

Från strategisk planering till genomförande 
2011-06-28 

Lena Fridlund lämnar uppdraget som vice ordförande i Gymnastikförbundet Väst för konsulenttjänsten i 

samma region. Hon tillträder det nya jobbet den 1 september. 

Lena är välkänd för många i Gymnastikförbundet, både på central och regional nivå. Inte så konstigt med tanke på hennes 

många år som aktiv inom gymnastiken. Hennes förutsättningar att både förstå villkoren för medlemsföreningarna och ge 

utvecklingsstöd efter behov och önskemål bör vara exceptionellt bra. Här är något av hennes imponerande meritlista: 

 

-       Gymnast i Lingförbundet från skolålder till tonår 

-       Utbildad idrottspedagog vid högskolan i Halmstad, senare kompletterat med universitetskurser i kostkunskap 

-       Utöver denna högskoleutbildning även licensierad gruppträningsinstruktör inom Gymnastikförbundet, och har även 

gått baskurs barn. 

-       Föreningskonsulent och sedan -97 kanslichef i den stora, breddinriktade göteborgsföreningen Lingförbundet 

-       Styrelseledamot i SISU Väst och sedan Riksidrottsmötet 2011 även ledamot av SISU Riks valberedning 

-       Styrelseledamot i Västsvenska idrottsförbundet 

-       Ordförande i Gymnastikförbundets gruppträningskommitté (GTK) och även ledamot i den regionala GTK-kommittén 

-       Ledamot i Gymnastikförbundets lokala styrelser i regionen (start 2005 i dåvarande Göteborg & Bohuslän-Dal:s 

styrelse, därefter i Gymnastikförbundet Västs interimsstyrelse, och nu senast vice ordförande  i Gymnastikförbundet Västs 

ordinarie styrelse). 

 

Styrelseuppdraget som vice ordförande  i Gymnastikförbundet Väst lämnar Lena nu, men övriga uppdrag har hon kvar även 

framöver. 

Men nu byter hon roll. Från att ha arbetat med strategier för den stora regionen Gymnastikförbundet Väst ska hon nu arbeta 

för att förverkliga styrelsens planer som regionens idrottskonsulent. Lena lämnar uppgiften som kanslichef på Lingförbundet 

och flyttar den 1 september till  regionens kansli i Göteborg,  där Ewa Kärnman redan arbetar. Ett starkt tvåmannateam som 

nu gemensamt ska ge stöd och erbjuda utvecklingshjälp till  medlemsföreningarna.  

I styrelsen för Gymnastikförbundet Väst har ni utarbetat en vision – vilken? 
Lena svarar: - Målet är en enad region där alla medlemsföreningar har nåtts av information om vilka möjligheter de har som 

medlem i Gymnastikförbundet.   Det är, anser jag, en styrka att ingå i en gemenskap, men sedan är det naturligtvis upp till 

varje enskild förening att bestämma om och hur man vill utvecklas – men de ska åtminstone ha möjligheten och känna till 

alla utbildningar och annat utvecklingsstöd som vi kan erbjuda dem. 

-       Att verkligen få med alla, och att nå alla, är en verklig utmaning men det känns helt rätt att få vara den som tar 

uppgiften! I anställningsintervjun fick jag frågan hur det skulle kännas om det blev någon annan som fick jobbet…det kändes 

inte så bra måste jag erkänna eftersom jag verkligen brinner för att få göra det här jobbet hela vägen ut, säger Lena med 

eftertryck. 

Vad startar du med i september? 



- Inget är ju planerat i detalj, men i höst blir det förstås många samtal med viktiga personer; inte minst Ewa Kärnman och de 

olika kommittéerna som vi har här i Väst, och även andra idrottskonsulenter inom förbundets olika regioner som ju redan har 

viktiga erfarenheter. Jag har ju också ambitionen att lite längre fram fysiskt åka ut till så många av regionens föreningar som 

möjligt för att prata med dem. 

Samverkan och dialog, kan man säga att det är två viktiga begrepp för dig? 
-       Ja, svarar Lena, och tillägger: - Respekt är ett annat, man måste ha stor respekt för att ledarna i föreningarna oftast 

arbetar med gymnastiken som fritidssysselsättning och måste få hela sitt livspussel att gå ihop. 

 Tror du på gymnastikens framtid? 
- Absolut. Jag tycker vi ska vara stolta över vår verksamhet. Det finns säkert utbildnings- och utvecklingsbehov på många 

håll men vi har bra föreningar, bra ledare och bra gymnastik, avslutar Lena bestämt. 

 

Bild: Lena Fridlund arbetar sedan 1993 för sin hemmaklubb Lingförbundet, med 1500 medlemmar och en inriktning på 

barngymnastik och gruppträning. 

 
Birgitta Rittner 

 

 

'Vi älskar Lingvallen' ropar alla gymnaster i gropen 

Full fart på Lingvallen 
2011-06-27 

Avslutning på ett av många, många sommarläger på Lingvallen, gymnastiknavet i Gymnastikförbundet 

Syd: traditionsenlig fotografering i gropen med ledare och gymnaster i en uppsluppen och glad 

gruppering! Vi har varit på sommarbesök en dag före midsommar. Här är det full fart, roligt och 

händelsespäckat - och på sätt och vis alldeles obeskrivligt: 

För hur beskriver man något som alla pratar om, men som man varken kan ta på eller se? Så funderar er skribent efter 

ett  besök på på Lingvallen, ett nav i gymnastiklivet i Skåne och Gymnastikförbundet Syd och en viktig plats för många, 

många gymnaster i generationer, i olika åldrar och från hela Sverige. Under just den  dag då gymnastik.se var på plats fanns 



drygt 50 gymnaster från 26 föreningar där. Många sjävklart från närliggande föreningar, men nära hälften från andra delar av 

landet och allra längst hade gymnasterna från Brunflo och Östersund rest. 

 

Dessutom 15 unga gymnaster på ett konfirmationsläger som Lingvallen genomför tillsammans med den lokala församlingen: 

:  

Bilden ovan: Sebastian Möller och Adam Nessel (längst till vänster) i församlingssalen för undervisning på förmiddagen - på 

eftermiddagen väntar gympaträningen såklart! 

 
På bilden ovan tre av de femton gympa-konfirmanderna: fr v Isabel Hansson, Filippa Koch och Sebbe Möller. 

Konfirmanderna läser på förmiddagen och tränar på eftermiddagen – och några av dem, däribland just de två killarna Sebbe 

och Adam från Kämpinge GF,  åker dessutom ett par kvällar i veckan hem till Höllviken för att samträna inför föreningens 

Gymnaestrada-uppträdande. Det gör förresten inte bara gymnaster utan också flera av de tränare som finns här. Energi är 

ingen bristvara på Lingvallen.. 



  

Lingvallens hjärta är expeditionen - med bemanning av utbildnings- och lägerchefen Pia och medarbetare!

 
Vad är det då man inte kan se och röra vid men som ändå är det alla nämner som orsak till att gymnaster och ledare 

återkommer gång efter gång, år efter år? Jo, Lingvallsandan. Det där alldeles extra som ALLA, ung som gammal, nämner när 

vi frågar – och som ingen egentligen kan konkretisera.  Mer om detta lite längre fram i reportaget.. 

 

Lingvallen ser ut som en idyllisk semesterby fast med en gymnastikhall som extra plus.  280 bäddar och en möjlig kapacitet 

av upp till hundra gymnaster på en gång. Men anläggningen används också av andra. Snart kommer Lunds dövskola till 

kursgården för att hålla en teckenspråkskurs för anhöriga. Här har  hållits bröllop och släktträffar. Allt genom 'mun-till-mun-

marknadsföring. Det blir också bidrag till gymnastikverksamheten på Lingvallen,  om än mer marginellt.  Just den här dagen 

hälsar vi på ett gäng herrar i kostym i gymnasternas frukostmatsal. De håller konferens, bor och äter på Lingvallen, och 

verkar helnöjda. 

 

Bild: en av de gula gäststugorna - rena idyllen!  



  

 

 
Samma kväll möts styrelsen för Gymnastikförbundet Syd på Mässen, (bilden ovan) ett av de många gula hus som Lingvallen 

består av – nästan alla med härlig utsikt över den vackra Skälderviken strax utanför Ängelholm.  När alla elva sommarläger 

är över tar kursverksamheten vid. Många kurser går parallellt med lägren. Lingvallen har verksamhet i princip hela året om. 

 

Full rulle med andra ord och massor att planera och genomföra för alla de som jobbar här. Personalen på Lingvallen, 

däribland frivilligarbetare som går under det kärleksfulla namnet 'knektar' och som hoppar in där det behövs,  tränare och 

utbildare på läger och kurser, matpersonal och alla andra som behövs för att hålla igång denna stora verksamnhet. Tränarna är 

före detta lägergymnaster som med få undantag själva varit på lingvallen-läger sedan skolåldern.  

   

Bild: morgonsamling med ledargänget

                         

Hur hittar man bra ledare?  

 

– Vi har alltid ögonen öppna för ledartalanger, säger Pia Holm som är utbildnings- och lägeransvarig i Gymnastikförbundet 

Syd. – Duktiga gymnaster som också visar talang för att leda brukar kliva fram och synas rätt tidigt. De flesta frågar själva 

hur man gör för att bli lägerledare här. Då fångar vi upp dem!   

En av dessa, Lollo från Örebro (Louise Nordström)  har gått just den vägen fram till dagens ansvarsposition som lägerchef i 

sommar. Hon kom hit med sitt lag när hon var tolv.  - När jag var sådär sexton började jag tycka att det skulle vara kul att bli 

tränare en sommar, och genom att man får gå tillsammans med erfarna ledare till att börja med växer man in i uppgiften. 



Bild: Louise, alias Lollo, i farten  

Lollo, nu  24 år, har varit lägeransvarig ’tre eller fyra somrar nu’, och en av uppgifterna är att dra ihop ett bra ledarteam.  Just 

de dagar gymnastik.se var på besök, är det  bland andra Peter Larsson och Dexter Mc Gowen från Split/Kämpinge, Markus 

Pettersson, Täby, Rickard Persson från Örebro, och Linus ’Linkan’ Hjertonsson från Växjö. Andra tillkommer  - det är helt 

enkelt inte möjligt att räkna upp alla, kön är lång. 

Hur går ett sommarläger till? 

 

-       På ett läger utan egna tränare är det vi i teamet som lägger upp träningen under de fyra dagar de är här. Vi börjar med att 

dela in dem i olika nivåer, och sedan cirkulerar de efter bestämt schema mellan olika ledare och träningsgrupper, berättar 

Lollo. 

 

- Vi avrundar på kvällarna med lite roliga lekar och uppdrag. Dessutom får de lite olika uppgifter som de ska genomföra i 

sina grupper, som redovisas sista kvällen. 

 Är det lätt eller svårt att få hit bra tränare och ledare? 

 

 - Jättelätt! svarar Lollo med ett brett leende. Gänget av tränare håller med. 

– Hit kommer man inte för lönens skull, för den är minimal. Knappast ens för träningslokalerna, det finns andra som är bättre 

utrustade. Det är något helt annat som lockar - Lingvallenandan. 



.  

Där kom det.  Lingvallenandan. Den obeskrivliga. Storfamiljkänslan. Gemenskapen. Kompisskapet.  – Här är jag hemma, här 

är man alltid välkommen, säger en. En annan: - Man känner igen sig, och man blir igenkänd. Det här är min familj. En tredje: 

- Vi brukar prata om att vi lever i lingvallenbubblan. Allt utanför försvinner. Vem man än är så platsar man här. Du får 

kompisar över hela landet. Men även om umgänge och gemenskap betyder jättemycket så bedrivs träningen väldigt seriöst, 

det är viktigt. Allt kretsar kring gympa här.  

Bild nedan: gymnasterna bjuder på show sista kvällen! 

 

Mycket populärt inslag är också ledarshowen med lite udda uppträdanden.. 

 

 
Gemenskapen är påtaglig mellan ledarna i sommarens gäng, alla hjälps åt och stöttar varandra. Gemenskapen växer också 

fram bland de unga gymnasterna på sommarens läger. – De får bo med en kompis, men i grupperna blandar vi dem 

systematiskt, berättar Lollo. De lär känna andra gymnaster, och hållbara vänskapsband uppstår över förenings-  och 

åldergränser.  

Bild nedan: I det kaxiga killgänget 'DEFF' finns många som fann varandra över föreningsgränserna under Eurogym. 

Lingvallen är en 'reunion'! 



 

 
En som redan anmält sitt intresse att gå från lägerdeltagare till lägerledare är Didrik från KFUM Stockholm (nummer 

två från vänster på bilden ovan).  – Jag kommer från Karlskrona och var här för första gången när jag var nio eller tio på 

läger, och jag har också varit här på kurser som demogymnast. Nu har jag flyttat till Stockholm och tävlar med Sverigetoppen 

i KFUM; s herrlag i truppgymnastik. Didrik, eller Didde som han kallas, ingår också i det team som kommer att representera 

Sverige under Nordisk Afton under Gymnaestradan i Lausanne – ännu en i den långa raden av gymnaster som fått en del av 

sin utveckling på Lingvallen. Och var så säker… det kommer flera gympanördar med ledartalanger från just det här stället, 

det vittnar alla om.. 

 
Bilden ovan: En tam and som äter ur munnen, hur många läger kan skryta med det? Ledaren 'Linkan' matar! 

Lingvallen är förstås inte det enda gymnastiklägret som pågår i sommar. Lillsved, Hällevik, Frösakull, det finns många 

härliga platser i Sverige där gymnasterna samlas för att få  lära sig något nytt, och ha kul tillsammans med sin älskade idrott 

gymnastik. (Skriv gärna och tipsa oss, eller skicka ett eget reportage till info@gymnastik.se!) 

Till sist - hur ser Sissi Sturesson, ordförande i Gymnastikförbundet Syd, på Lingvallens roll nu och i framtiden? 
Sissi säger:  - Jag tror att det unika med Lingvallen är just att vi har helheten. God mat, bra övernattning, bra redskap och bra 

tränare – och just ’Lingvallsandan’.  Tillsammans med föreningarna som kommer hit vill vi utveckla Lingvallen vidare. I höst 

kommer vi att bjuda in till en dialog som får bli en grund för hur vi ska bygga vidare på vad Lingvallen är idag! 

 
Birgitta Rittner 

 

mailto:info@gymnastik.se


 

Veronica Wagner i TV3:s Superstar 
2011-06-17 

Den 13 september startar en ny omgång av TV-programmet Superstars. En av de deltagande som tävlar 

där är Veronica Wagner, och vi bad om lite förhandsinformation om vad som hände under inspelningarna 

- här berättar Veronica själv: 

Hej hej gymnastikvänner!  

Direkt efter SM åkte jag hem för att spela in idrottsprogrammet Superstars, som kommer att sändas på TV3 i september. För 

er som inte har sett programmet tidigare så är det ett gäng idrottare (både aktiva och icke aktiva) som tävlar mot varandra i 

olika sporter. Både trixigt, svårt och otroligt underhållande.  

Under två intensiva veckor spelade vi in tävlingar och intervjuer från sju på morgonen till sex på kvällen, så dagarna var 

långa och tuffa.  Det var en otroligt lärorik tid, betydligt mer än jag hade kunnat tro på förhand. Jag lärde mig ännu mera om 

mig själv, både mentalt och fysiskt. Många roliga tävlingar där jag verkligen fick utmana mig själv, i grenar som jag aldrig 

ens prövat på. Och så fick jag träna på nåt som jag är fantastiskt dålig på: att ”visa upp mig i saker jag är mindre bra 

på”.  Men det gäller att inte avslöja sina svagheter för sina medtävlande, så vi alla agerade som om vi var bra på allt.  En 

friidrottare som ska simma fjärilsim, en gymnast som ska hoppa höjdhopp och en långdistansare som ska utöva någonting 

explosivt.. En tax mot en antilop.  Kan det bli annat än underhållande? 

Vi var totalt sexton personer, som alla tävlat och tränat på elitnivå i olika idrotter. En del med medaljer från EM, VM och OS. 

Alla i olika åldrar och ett gäng av helt olika personligheter, men ändå lika på väldigt många plan.  De som tävlar i höstens 

omgång: 

Lagledare: Louise Karlsson – Simmerska ( lag grönt); Armand krajnc – Boxare ( Lag Gult); Patrik Sjöberg – Höjdhoppare ( 

Lag rött); Frank Andersson – Brottare ( Lag Blått).  

Vi andra som valdes in i något av lagen: Stefan Nystrand – Simmare; Eddy Bengtsson – Brottare; Niclas Alexandersson - 

Fotbollsspelare; Anna Carin Zidek (Anna Carin Olofsson) – Skidskytt; Anders Järryd – Tennisspelare; André Myhrer – alpin 

skidåkare; Maria Pietilä Holmner – Alpin skidåkare; Torgny Mogren – Längdskidåkare; Johan Petersson – Handbollsspelare; 

Mikael Appelgren – Bordtennisspelare; Jörgen Brink – Längdskidåkare; och så jag som gymnast! 

Jag är så tacksam för att jag fick chansen att prata med alla dessa otroliga idrottare! Det bildades en gemenskap i gruppen 

som var underbar. Vi skrattade med varandra och åt varandra. Vi retade, busade och triggade varandra hela tiden. Jag hade 

många fantastiska samtal och skratt under dessa två veckor, och jag ångrar inte för en sekund att jag medverkade i 

programmet!  Tyvärr kan jag inte avslöja hur det gick för mig, av rättighetsskäl, men följ gärna kampen om att bli Superstar 

2011, på TV3 i september.. 

Veronica 

 
gm Birgitta Rittner 

 



 

Ann-Sofie är en Eldsjäl! 

FOTO: Andreas Carlström 

Sommarläsning: Gymnastikens Landet Runt, 

Enköping! 
2011-05-30 

En av de första att blixtsnabbt svara på vår efterlysning om sommar-reportage från föreningsaktiviteter 

var Enköpings SK Gymnastikförening. Vi publicerar direkt och hoppas att det inspirerar fler att skicka in! 

Föreningens grundare Maud Riesten har instiftat ett pris - 'Eldsjälen'. I år gick detta pris till föreningens 

truppledare Ann-Sofie Ytterborn, här på bilden med sin trupp Kristallerna. 

Motiveringen till Eldsjäls-priset lyder så här: 

AnnSofie startade igång pojkgymnastiken igen, en verksamhet som varit vilande under några år. Nu blomstrar den åter i 

form av truppgymnastik. Inte nog med detta  - Ann-Sofie driver en truppgrupp för flickor och är med och utvecklar våra unga 

ledare. Hon är också en riktig eldsjäl när det gäller att ordna läger och träningar för truppgymnaster i föreningen. 

Alla foton nedan: Andreas Carlström  

Nedan bilder från när Ann-Sofie var och tävlade i Bålsta med sina trupper tidigare i vår. Trupperna går under namnen "Bad 

boys" och "Kristallerna". Ann-Sofie är sömmerska och dräkterna som Kristallerna har på sig har hon sytt! (Också toppbilden 

är från Enköpings SK). 



 

 

Tack för bidraget och de trevliga bilderna! hälsar vi på förbundet. 

 
Birgitta Rittner 

 

Riksidrottsmötet med viktiga beslut 
2011-05-30 

Den gångna helgen genomfördes Riksidrottsmötet (RIM) i Uppsala. Några beslut berör gymnastiken mer 

än andra. Gymnastikförbundets vice ordförande Gärmund Sandberg sammanfattar: - Många bra 

diskussioner med varmt hjärta och engagemang för att svensk idrott verkligen ska bli världens bästa! 

- Ett positivt Riksidrottsmöte, med många givande, öppna och bra diskussioner, säger Gärmund.  Några mycket stora beslut: 

SF-bidraget förändrades, storlekskriteriet för medlemskap i RF sänktes. Man tog också nya riktlinjer för samlad elitsatsning, 

en ny strategi för att uppnå jämställdhetsmålen inom idrotten och gav uppdrag till Riksidrottsstyrelsen om att utreda en ny 

fördelning av LOK-stödet och att intensifiera arbetet med att modernisera föreningsdemokratin. 

- Särskilt glädjande för Gymnastikförbundet är att vi  fick gehör för vår motion till RIM om en utredning av det framtida 

behovet av idrottshallar och lokaler för specialidrottsförbunden. ( Läs den i sin helhet här.)  

Gymnastikförbundet stödde också Friidrottens motion om en översyn av LOK-stödet. Gärmund Sandberg gjorde också i sin 

plädering för motionen - som gick igenom - följande medskick som ska inkluderas i kommande översyn: 

- att barnrättsperspektivet integreras 

- att LOK-stödet stimulerar till ett aktivt idrottsliv för hela barn- och ungdomsperioden 

- att stödet har fokus på och anpassas till nuvarande skolåldersperiod. 

'51-procentsregeln' i Idrotts-AB diskuterades men kvarstod. Gymnastikförbundet tillhör de förbund som även här 

stödde förslaget  till en fortsatt, mer omfattande utredning till nästa Riksidrottsmöte. - Frågan är vital för hela idrotten, det 

finns aspekter som inte bara berör fotbollen och ishockeyn,  och det är angeläget att idrotten fortsatt står samlad, säger 

Gärmund Sandberg. 

I de nya riktlinjerna för SF-bidraget blir det viktigare än någonsin att registrera föreningsaktiviteter i Idrott Online. Antalet 

medlemmar får minskad betydelse. Det nya bidraget kommer istället att ta fasta på redovisningen av aktiviteter och 

utbildningar i Idrott Online. Det är därför mycket viktigt att medlemsföreningarnas aktiviteter redovisas i Idrott Online. Det 

påverkar direkt vilka resurser som de olika specialidrottsförbunden får och därmed kan ställa till föreningars och regioners 

förfogande.Läs mer om Riksidrottsmötet på RF:s hemsida. 

http://old.gymnastik.se/ImageVaultFiles/id_8641/cf_418/Motion%20nr%20xx%20-%20Sv%20Gymnastikf%C3%B6rb%20-%20Framtidens%20idrot.PDF
http://www.rf.se/Idrottens-organisation/RF-stamman/riksidrottsmotet/Nyheter/


 

Många talangfulla gymnaster i Motus Salto 

Här står framtiden på rad 
2011-05-27 

Mycket har handlat om utvecklingen inom kvinnlig artistisk gymnastik under senare tid, inte minst 

kopplat till de tio unga talangerna i förbundets och SOK:s gemensamma ’projekt Rio’. Men en mycket 

positiv utveckling pågår också på herrsidan – det senaste steget i detta arbete är att vi fått ett Elitcentrum 

Syd med bas hos Motus Salto i Malmö. Så vi åkte dit för ett besök och samtal med förbundskaptenen 

Fredrik Pierreville för att få en helhetsbild över de senaste årens utveckling – som börjar ge resultat 

också på herrsidan bland de yngre gymnasterna. 

Var började den här resan, Fredrik? 
-         Egentligen redan 2004 när vi bjöd hit Dieter Hofmann. Hofmann kommer från Östtyskland men fick uppdraget att 

utveckla Schweiz herrgymnastik  och nådde stora framgångar. Han är något av en legendar inom artistisk herrgymnastik. I 

Sverige presenterade Hofmann sin syn på svensk manlig gymnastik för en samling på runt 70 ledare. Han gav oss grunden 

för en ny vision där Sverige inom en åttaårsperiod skulle kunna nå nya framgångar. 2006 hade vi ett helt nytt system på plats 

och sedan 2007 har vi följt detta. 

 

 Hur ser detta system ut? 

-         Utgångspunkten är, liksom för kvinnlig artistisk gymnastik, en tydlig kravprofil som beskriver mål som gymnasterna 

vid olika steg eller åldersgrupper ska ha uppnått, i flexibilitet, styrka och teknik. Vi följer en röd tråd. Olika åldrar har 

gränspoäng som ska uppnås och det mäts vid nationella testhelger. På samma sätt finns ett system för nationella tävlingar, 



med tre klasser där gymnasten i varje klass ska ha uppnått 78 poäng för att gå vidare till nästa klass. När man passerat alla tre 

klasserna kan man bli uttagen till landslagsgrupperna, och föreningar som har landslagsgymnaster får en premie (där tanken 

är att detta ska kunna användas till ytterligare förstärning av klubbens satsning på tränare och gymnaster). 

-         Det verkligt glädjande är att vi för varje testhelg och tävling nu har kunnat konstatera att allt fler gymnaster höjer sina 

resultat, även i en internationell jämförelse! 

 

Vad är målet för denna satsning? 
-         Givetvis att höja nivån på svensk manlig artistisk gymnastik, framför allt så att vi får en bredare topp. Idag är våra 

bästa aktiva herrgymnaster, Måns Stenberg och Toni Simonen, ensamma på toppnivån. Men med den utveckling vi nu redan 

har kommer vi inom bara några få år få en riktigt tuff konkurrens om landslagsplatserna.    

 

Vad vinner gymnasterna själva på detta nya sätt att arbeta? 
-         Inte bara att de får en gemenskap med fler gymnaster utan också att de får väldigt tydliga mål att arbeta mot. Det 

skapar trygghet och det händer något hela tiden som kan avläsas i resultat vid testhelgerna och tävlingarna. De vet helt enkelt 

vad de ska göra för att ta sig vidare upp till den nivå där de antingen kan hamna i utvecklingsgruppen eller utmanargruppen 

och på längre sikt bli aktuella för landslaget. 



 

Och nu har ni också fått ett Elitcenter Syd med bas här hos Motus Salto. Vad är tanken med detta? 
Fredrik svarar: - Hittills har ju Stockholm varit centrum för utvecklingen, med starka och framgångsrika föreningar som 

Brommagymnasterna, Hammarbygymnasterna. Älvsbyn har ju också traditioner. Med vårt nya Elitcentrum Syd får också 

södra Sverige förutsättningar för en större satsning på de talangfulla yngre gymnasterna i vår region redan från gymnasiet. Vi 

samarbetar med Malmö idrottsakademi. Gymnasterna får en helt individuellt anpassad skolgång och kan ha morgonträning 

fyra gånger per vecka. Är de borta för tävling gör skolan upp en individuell plan även för detta. Efter avslutad skolgång kan 

de också stanna kvar ytterligare några år för motsvarande högskolestudier. Via Malmö idrottsakademi får de olika medicinsk 

support. Det är ett mycket bra upplägg för gymnasterna. Parallellt med gymnastiksatsningen har de möjligheter att bygga för 

en civil karriär senare!  

Vilka finns med i denna nya satsning? 
-         Våra egna Motus Salto-gymnaster, Arsalan Chenarakipoor och Carl Green, Pontus Kallanvaara från Göteborg och 

HFG:s Christoffer Soos. Det kommer att ges plats för ytterligare ett par gymnaster med nuvarande tränarbemanning.  De tre 

som kommer från andra föreningar tränar här men tävlar fortsatt för sin hemmaförening.  

Idoler för de yngsta (uppifrån: Carl, Arsalan (t v) och Christoffer). Foto: Westphoto 

 



  

  

Har ni något specifikt mål för den här gruppen? 
 - Alla fyra som ingår i juniorlaget satsar förstås på JEM 2012, som är det första stora målet. De flesta ingick i laget som 

lyckades så bra i JNM senast. Vi har goda förhoppningar om en lika framgångsrik fortsättning. Målet vid JEM 2012 är att 

hamna topp15 som lag och även ha en gymnast i final.  Det är ett högt men realistiskt mål. Längre fram är målet att ha lag 

topp 12 samt ytterligare finalplatser, antingen i mångkamp eller grenfinal.  

- Tillsammans med övriga klubbar i Sverige kommer de här grabbarna  att skapa en positiv konkurrens inom framtidens 

seniorlag.  Det ser riktigt lovande ut. 

Och hur ser tränarstaben ut? 
Fredrik Pierreville: - Elitgruppen har mig själv som tränare och Johannes Gustavsson som huvudtränare. Men egentligen är vi 

fler i teamet eftersom vi arbetar inom ramen för det nya programmet från de allra första åren: Vi är sex personer som 

gemensamt arbetar mot  samma mål, oavsett nivå. För de yngsta Eddie Olsson och Ulf Javenfeldt, för 9 – 11-åringarna 

Fredrik Järnkrans och Fredrik Pihlqvist.  

 

Till slut: hur hamnade du själv i gymnastiken och hur hinner du förena ditt uppdrag som huvudtränare i Motus 

Salto, förbundskapten för de yngre gymnasterna i manlig artistisk gymnastik med yrket som tandläkare? 

- Jag arbetar halvtid som tandläkare och är själv Motus Salto-gymnast från början. Det går alltid att hinna med det man 

brinner för - men självklart skulle jag helst arbeta med gymnastiken på heltid, avslutar Fredrik Pierreville! 

Som sagt: också den manliga artistiska gymnastiken är på frammarsch i Sverige!   

  

 
Birgitta Rittner 



Sollentunagymnasterna Årets Förening 
2011-05-24 

Planering, uthållighet, kreativitet och samverkan över gränserna gjorde Sollentunagymnasterna till Årets 

Förening 2010. 

Gymnastikförbundets styrelse utsåg Sollentunagymnasterna till Årets Förening 2010 vid sitt senaste sammanträde. 

Föreningen, idag med 1500 medlemmar och över 200 ledare, har en positiv och dynamisk utveckling sedan många år. De 

arbetar mycket medvetet och strukturerat inom alla verksamheter. Samverkan är något av ett nyckelbegrepp för 

Sollentunagymnasterna: Samverkan med omvärlden, mellan yngre och äldre ledare, över gränserna mellan bredd- och 

tävlingsgymnastik och med ett eget lärlingssystem och ett medvetet mentorskap inom föreningen, som motverkar 

revirtänkande. Klubben har sedan 2009 också en egen hall,  'Satelliten', i vilken samma anda råder. Här samsas 

barngymnaster med tävlingsgymnaster och på senare tid även 'parkour-gymnaster'. Sollentunagymnasterna lever och växer! 

Läs mer om Årets Föreningn 2010: www.sollentunagymnasterna.se 

 

Birgitta Rittner 

 

 

Guld i hopp för Julia Rumbutis i Lugano 
2011-05-23 

Också det kommande laget i europeiska ungdoms-OS har tävlat i en mycket bra tävling i Lugano, berättar 

förbundskaptenen Agneta Göthberg. Ryssland, Rumänien, Italien och Tyskland hade alla sina två bästa 

juniorgymnaster på plats - och Julia Rumbutis vann hoppguldet i denna tuffa konkurrens! 

http://www.sollentunagymnasterna.se/


- Jag var verkligen imponerad 

av de tävlande, säger Agneta Göthberg. - Julia gjorde en väldigt bra tävling och hade som enda miss ett fall i bom - 

ändå  satte hon personligt rekord i mångkampen med 51,50. På det blev hon sjua totalt i en stenhård konkurrens. Ida 

Rothe gjorde ännu en stabil tävling, med bara ett fall på bom,  och kom tolva på 48,7 .  Nicole Wanström (som var sjuk under 

SM och tappat en hel del i sin träning pga detta) kom på sextonde plats med 45,70. 

- Det var en mycket hög standard på tävlingen, tillägger Staffan Söderberg som tränar både Julia och Nicole. - Det finns en 

hel del att göra på Julias poäng inför EYOF, tillägger Staffan, och får Nicole nu bara vara frisk och kan träna på under de nio 

veckor som återstår så blir det bra!  

Alla tre kommer att tävla i EYOF (europeiska ungdoms-OS) i Turkiet och där lär alla gymnasterna från Lugano mötas igen. 

- 

 
Birgitta Rittner 

 



 

Ny stabil tävling för Måns och Toni 
2011-05-23 

Direkt efter SM flög Måns Stenberg och Toni Simonen till Stella Zakarova Cup i Ryssland för en ny tävling 

i hård konkurrens. En ny stabil tävling för Måns som fick 82,20 poäng och en niondeplats i mångkampen. 

Toni fick också en bra poäng; 80,45 poäng. 

Förbundskaptenen David Ahlin rapporterar: - Måns gjorde en stabil tävling och fick 82,20 poäng i mångkampen. Han 

tappade ungefär en poäng i fristående och en halv poäng i barr efter vissa misstag. Bygelserien, första grenen, satt fint igen 

och gav 12,95 poäng. Ringar 13.4, hopp 15,55, barr 13.1, räck 13,8 och fristående 13,4. Detta är Måns tredje mångkamp i rad 

av med poäng över 82.   

- Toni fick slutpoäng 80,45 i mångkampen. Bygel 12,9, ringar 13,3, hopp 15,1, barr 13,6, räck 12,4 (fall) och fristående 

13,15. Toni har tävlat stabilt över 80 poäng i tre tävlingar i rad med 81,7 som bästa resultat i Winners Final i SM förra 

helgen, avslutar David Ahlin sin rapport. 

Mer om tävlingen i nättidningen International Gymnastik via länken nedan: 

http://www.intlgymnast.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2563:grishina-vernyayev-best-at-10th-

zakharova-cup&catid=5:competition-reports&Itemid=164 

 

Birgitta Rittner 

 

 

 

http://www.intlgymnast.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2563:grishina-vernyayev-best-at-10th-zakharova-cup&catid=5:competition-reports&Itemid=164
http://www.intlgymnast.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2563:grishina-vernyayev-best-at-10th-zakharova-cup&catid=5:competition-reports&Itemid=164


 

Sex klara för Europeiska Ungdoms-OS 
2011-05-17 

Efter SM togs de sex svenska representanterna till Europeiska Ungdoms-OS ut. På bilden de tre svenska 

herrjuniorerna: Carl Green, Oskar Kirmes och Christoffer Soos. De tre damjuniorerna som får åka till 

Turkiet i augusti är Ida Rothe, Julia Rumbutis och Nicole Wanström. Grattis och lycka till! 

 
Birgitta Rittner 

 

 

Annica Mattsson med Malin Eggertz Forsmark och Stefan Bengtsson 

Annica Mattsson Årets ledare 
2011-05-17 

Under SM i Halmstad klev en glad Annica Mattsson fram för att motta utmärkelsen som 'Årets Ledare'. - 

Jag är så stolt och tacksam för den här utmärkelsen, säger Annica, som tillägger: Det är ju just en bra 

ledare som jag vill vara! Priset, tiotusen kronor, kommer väl till pass när hon och maken Lele åker till en 

redan inplanerad semester i Paris. 



 

Det är förbundsstyrelsen som varje år utser Årets ledare. I nomineringen fokuserar  förslagsställarna på Annicas många 

ledargärningar i förbundet och framför allt i hemmaföreningen Leksands GF: 

'Annica är en oerhört engagerad ledare i sin förenings verksamhet och har även en deltidstjänst som verksamhetsansvarig. 

Hon är också ledare för elitgymnaster. Annica är utbildad förbundsdomare och är en av de ansvariga bakom utformningen 

av nya domarkurser. Hon utbildar även nya ledare. 

Hennes engagemang och inspiration smittar av sig till alla, hon är innovativ och hittar alltid lösningar och utvägar på allt . 

Annica var en av de drivande till att föreningen fick en egen hall 2005 och är även en drivande kraft i föreningens utveckling 

av elitverksamheten - samtidigt  som hon värnar om breddgrupperna och motionsverksamheten.' 

Lugn, klok och konstruktiv med ett hjärta som verkligen klappar för gymnastiken på alla nivåer och för det goda ledarskapet. 

Grattis till utmärkelsen! 

 

Birgitta Rittner 

 

 

Resultat från Winners Final 2 
2011-05-15 

SM-tävlingarna i Halmstad Arena är avslutade. Fina arrangemang och mycket spännande tävlingar även 

detta år. Truppvinnarna är klara och även uttagningarna till NM - gulden gick till Stockholm, Göteborg och 

Höganäs. Therese Larsson tog hem sitt åttonde SM-guld och AnnTherese Johansson vann SM-guldet i 

aerobic gymnastics. Här kan du också se Winners Final 2 i repris via länk! 

Länk till streamingen från Winners Final 2 

Här är resultaten från Winners Final 2: 

Trupp herrar: 1. Brommagymnasterna 56,100 2. KFUM lag A  55,350  3. KFUM lag 1 46.200. De två första lagen 

är  kvalificerade till NM i november. 

mms://streaming.streamteam.nu/winnersfinal2


 

Trupp damer: 1. Höganäs Gymnastikförening 48,750  2. Örebro GF KIF lag 1 47,450. 3. Brommagymnasterna lag 1 46,400. 

De två första lagen kvalificerade till NM. 

 

Trupp mixed: 1. GF Energo (Gbg) 46,250  2. GF Uppsalaflickorna 42,800  3. Örebro GF KIF 41,900. GF Energo kvalificerat 

för NM.  

 



Rytmisk Gymnastik: 1. Therese Larsson, Örnsköldsviks GK 104,950  2. Anastassia Johansson, SOL-flickorna, 101.350 3. 

Mikaela Lindholm. Örnsköldsviks GK, 98.025 (Åttonde SM-guldet för Therese L!) 

 

Aerobic Gymnastics:  1. Ann-Therese Johansson, Ale Aerobic & Dansstudio, 18.200  2. AnnLouise Othzén-Johansson, Ale 

Aerobic & Dansstudio, 16.750  3. Malin Lundkvist. Ale Aerobic & Dansstudio, 14,950 

  

 
Birgitta Rittner 

 



 

Vår huvudpartner Stadium på plats! 

Nya ögonblicksbilder från SM 
2011-05-14 

Det händer mycket på ett stort SM som här i Halmstad Arena även utanför tävlingsarenan. Några 

ögonblicksbilder från SM - fler kommer! 

Två av Gymnastikförbundets högt skattade samarbetspartners fanns på plats med var sin monter: Stadium Team Sales med 

Mattias Johansson som berättade om hur medlemsföreningarna kan få fördelar genom ett eget avtal med Stadium. Stockholm 

Top Gymnastics har precis skrivit ett sådant avtal - på bilden Staffan Söderberg och Mattias.

 

Under finaldagen kom Stadiums sponsorchef med hustru på besök och passade på att gratulera Veronica  till sjunde SM-

titeln. 



 

Vår landslagssponsor Vera Sport fanns självklart också på plats med högtrafik i sin monter. Kreativa som vanligt inbjöd Vera 

Sport till sin monter med signering av 'idolkort' på landslagsgymnasterna. Där var det kö! På bilden vinkar Vera Sports Mats 

Jonsson till kameran.  

I montern Veronica Wagner och Stefan Agnvall! 

 

Vid ett annat bord satt flickis.se representerat av en juniorreporter: 



 

En trappa upp pågick ett heldagsmöte för ordförande i medlemsföreningarna: 

 

I korridoren en mycket glad tränare för Hammarbygymnasterna, Hans Goldring - som fick Lingmedaljen dagen före. Här 

med sina unga gymnaster!  

Och slutligen en medaljbehängd ung  talang: David Rumbutis! Han vann samtliga grenfinaler i RM 3 - undra på att han är 

glad. 



 

Therese Larsson tog sitt åttonde SM-guld och på läktaren satt pojkvännen och hejade. Från Övik och hockeyspelare förstås... 

 

 

Birgitta Rittner 

 

 

Grattis Älvsjö AIK - Gymmix nr 75 
2011-05-13 

Gymmixförening nr 75! Irene Samuelsson besökte Älvsjö AIK för att ta lite bilder och fråga styrelsen, 

representerad av Britt-Inger Malmqvist (ordf.), Bo Samuelsson, Lars ”Nigge” Nygren och Sandra Häll: - 

Hur känns det att vara en nybliven Gymmix-förening? 



Vad har Gymmix-certifieringen betytt för er?  

Det är väldigt nytt, men vi inom styrelsen är väldigt positiva till Gymmix och det ska bli kul att vara med i Gymmix-familjen. 

. 

 
Var kommer era deltagare ifrån och hur många medlemmar har ni i Älvsjö AIK?, 

- Vi är en stor förening med ca 600 medlemmar i gymnastiksektionen, vilket medför att vi har ungefär 100 personer per pass, 

och det känns häftigt 

.- Vi känner oss lite som en småstadsförening i en storstad. De flesta av våra deltagare bor alldeles i närheten. Ibland kan det 

komma några från innerstaden, eller från Fruängen och Liljeholmen,  men oftast är det ”nära dig-träningen” som gäller. 

 - Vi når också upp till Gymmix krav med välutbildade ledare, vilket vi får bekräftat hela tiden av nöjda deltagare. Själva 

tycker vi att vi har en bra och familjär stämning här hos oss,  med en välkomnande miljö där vi hinner se och möta våra 

deltagare. ' 

Precis som det ska vara i en Gymmix-förening! 

 
 

Vilka träningsformer och aktiviteter är störst hos er? 

- Den traditionella gympan är fortfarande störst hos oss, och väldigt många gillar den träningsformen. Men vi funderar också 

på att bredda utbudet till hösten för att nå lite yngre deltagare, annars känner vi oss ganska nöjda i vår förening. 



Är Långbrohallen er egen lokal?  

- Vi är stolta över att ha egna lokaler här i Långbrohallen, men vi måste självklart dela med oss av tiderna till barn/ungdom 

och andra idrotter.   Men vi kan självklart vara med och påverka och bestämma tider för gruppträningsverksamheten 

(Gymmix). 

Älvsjögympan hade sitt första Gymmixbesök den 25 januari, avtalet skrevs på 14 mars och vårt grattisbesök ägde rum 19 

april 2011. 

Vi önskar er lycka till och än en gång: välkommen i Gymmix-familjen! 

 
Susanne Landin 

 

 

Therese vikarierar i Gymnastikbutiken 
2011-05-09 

Therese Flemström vikarierar som butikschef för Gymnastikbutiken under Anne Lindströms barnledighet. 

Therese kommer närmast från SEB men arbetar också som tränare i SOL-flickorna och är väl bekant med 

föreningarnas behov och Gymnastikförbundets verksamheter. Hon har samma telefonnummer som Anne 

Lindström: 08-699 64 73. 

 
Susanne Landin 



 

FOTO: Niclaes Jerkeholt 

Guld och silver på Island 
2011-05-01 

Seger igen! De unga svenska JNM-gymnasterna gjorde det ännu en gång. Guld till Sverige på 

damsidan(153,95) och silver till herrlaget (225,4) på Island. Individuellt guld till Julia Rumbutis, silver till 

Ida Rothe och brons till Kim Singmuang. Oskar Kirmes tog mångkampssilvret. Men det slutar inte där: 

flickorna tog också alla grengulden, Oskar två grenguld.. fler grenmedaljer till de svenska gymnasterna 

också. Agneta Göthberg konstaterar: kul helg är det minsta man kan säga! (Vi tackar Niclaes Jerkeholt för 

bilden - fler finns via länk på vår officiella Facebook-sida) 

Agneta Göthberg rapporterar från Island: - Flickorna slog närmaste lag med 18 poäng. Julia vann individuellt med 51,15, Ida 

tog silver med 50,8 och Kim brons med 50,0. Nicole Wanström blev fyra med 49,7, Ece Ayan 46,1 vilket gav en sjätteplats. 

På pojksidan blev det ett individuellt silver till Oskar Kirmes med 77,1, Christoffer Soos kom femma med 73,75, Carl Green 

nia med 73,1. 

Grenfinalerna  blev också en stor framgång för de svenska damerna. Julia vann i hopp och bom. Kim vann i barr. Nicole vann 

i fristående. Ida Rothe tog silver i bo, Silver också till Nicole i barr. 

Pojkarna: Oskar tog guldet i bygel och barr , blev trea i räck.- Carl Green tog silver i hopp. Christoffer Soos brons i 

hopp.  Rena medaljregnet och verkligt fina insatser av våra unga gymnaster.   

Länk till arrangörens hemsida med samtliga resultat. 

 
Birgitta Rittner 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.gerpla.is%2Findex.php%3Fid%3D203&h=0025d


 

FOTO: RF:s bildarkiv 

Gehör för gymnastik-motion på SOK:s årsmöte 
2011-04-28 

Gymnastikförbundet och Konståkningsförbundet hade båda inkommit med var sin motion om en 

förändring i villkoren för uttagningar till OS. SOK:s årsmöte gick på motionärernas linje efter mindre 

justeringar. Gymnastikförbundets ordförande Malin Eggertz Forsmark argumenterade för motionen. - 

Gratulerar till resultatet, Malin. Vad får detta för konsekvenser för gymnastiken? 

- Det är en stor framgång för våra två idrotter, två svåra bedömningssporter som kräver så mycket träning och lever i relativ 

medieskugga - utom under OS då båda är stora publikmagneter och 'skyltfönster' för tävlingarna.  Den olympiska tanken är 

ju både att låta de bästa tävlandena mötas men även att så många nationer som möjligt ska finnas med.  Den viktiga ändring 

som nu gjorts, och som vi från vårt håll länge pläderat för,  innebär att svensk gymnastik  framöver har rätt till en plats i OS-

truppen, under förutsättning att man uppfyllt sitt internationella förbunds uttagningsregler. Mycket glädjande! avslutar Malin 

Eggertz Forsmark. 

 
Birgitta Rittner 

 

 



5 guld till Sverige i grenfinalerna 
2011-04-18 
Vid grenfinalerna vid U14 NM i Halmstad fortsatte de unga svenska laget att prestera på topp. Det blev 
maximal utdelning med 12 medaljer av 12 möjliga. Allra bäst gick det för mångkampssegraren Kim 
Wanström, som tog 3 guld (ringar, barr, räck), ett silver (fristående) och ett brons (hopp). Även Tony Do 
och Victor Henrikssen tog var sitt grenguld i bygel respektive hopp. 
Det svenska laget var klart yngst men dominerade rakt igenom hela tävlingen. Här är facit för helgen. 

 Lagguld 

 Mångkamp: Guld Kim Wanström, Silver Tony Do, Brons Christian Cindric 

 Fristående: Silver Kim Wanström, Brons Victor Henrikssen 

 Bygel: Guld Tony Do, Brons Christian Cindric 

 Ringar: Guld Kim Wanström, Silver William Broman 

 Hopp: Guld Victor Henrikssen, Brons Kim Wanström 

 Barr: Guld Kim Wanström, Silver William Broman 

 Räck: Guld Kim Wanström, Brons Victor Henrikssen 

Fullständiga resultat hittar ni här. 

 
Hans Goldring 

 

 

EM-laget i Minsk inspirerade av Veronica och Jonna 
2011-04-13 

27 - 29 maj går EM i rytmisk gymnastik i landslagstränaren Tanja Milchakovas hemstad Minsk. För första 

gången på länge skickar Sverige ett fullt lag, berättar Kristina Göthberg, och tillägger att det svenska 

laget fått ny inspiration av framgångarna för Veronica och Jonna. Det svenska EM-laget består av Therese 

Larsson, Jennifer Pettersson och Mikaela Lindholm. 

Kristina Göthberg fortsätter:  -  Målsättningen är solklar; att flytta upp Sverige till B-gruppen (i nuläget C) vilket ger ett 

betydligt bättre utgångsläge vid nästa tävling. 

- Uppladdningen har redan startat och till helgen 16 - 17 april reser Therese till Kalamata på världscup medan Jennifer och 

Mikaela åker till Bratislava på en stor internationell inbjudningstävling. Therese har denna säsong haft stora framgångar där 

hon bl a kvalificerat sig till flera grenfinaler och där hon tävlat mycket stabilt och säkert.  

- Hela laget ser också fram emot SM-helgen i Halmstad som blir ett bra avstamp inför EM-resan! 

 

Kristina Göthberg/BR 

http://old.gymnastik.se/Tavling/Manlig-Artistisk-Gymnastik/Resultat/


Carl Green, och Oskar Kirmes - igen 
2011-04-11 

En femteplats i räckfinalen för Carl Green efter en fantastisk räckserie, och en ny fin mångkamp för Oskar 

Kirmes i helgens juniortävling, berättar Fredrik Pierreville belåtet per telefon. Nu är också JNM-laget klart: 

JNM-laget består av Carl Green, Oskar Kirmes, Arsalan Chenarakipoor, Christoffer Soos och Henrik Schröder. De tävlar för 

Sverige på Island i månadsskiftet. Grattis och lycka till - vi räknar med nya fina resultat. 

Fredrik fortsätter: - Killarna startade i räck där vi hade en miss.  Oskar startade tyvärr med miss på Katchev men var iskall 

och gick upp och körde om Katchev och därefter resterande serie.  

  

Carl gjorde en kanonserie i räck med med nya övningar som gav en finalplats. 

(På tävlingen var det endast final i fristående och räck). 

  

Fristående var lite darrigt och den som åter presterade bäst var Carl Green. 

Bygel har blivit bättre och alla har nya serier som håller på juniornivå.  Oskar gjorde en kanonserie och fick tredje högsta 

poäng i tävlingen. Stabil insats i ringar. Hopp fullt godkänt och vi kan notera att Carl hade tredje bästa hopp poäng i 

tävlingen. Killarna avslutade stabilt i barr. 

  

Tävlingen var endast individuell tävling och sista uttagning till JNM. Pontus Kallanvaara (som kvalat in tidigare i vår då 

han gjorde mycket fina resultat på  uttagningstävlingarna) har problem med en sträckning i benet. Pontus kommer att stå 

över JNM,  men satsar fullt på JSM och SM,  för att där kunna ta en av de tre platserna till  EYOF, European Youth Olympic 

Championship. Laget till EYOF kommer att presenteras efter JSM i Halmstad. 

  

I mångkampen kom Carl Green 11:a, Arsalan Chenarakipoor 12:a och Henrik Schröder 26:a.  

Några yngre gymnaster var ute och tävlade mot bra internationellt motstånd,  för första gången i Motus Saltos färger. Dessa 

var Tony Do och Ludvig Klingen,  som gjorde mycket fin tävling. De såg otroligt säkra ut och hade inte ett fall på hela 

tävlingen. Tony som var en av de yngsta i starfältet kom 23:a och Ludvig kom 24:a. 

  

Nästa år har Schweiz sin sista uttagning till EM och JEM och vi planerar att åka dit för att likt Schweiz ladda med laget inför 

JEM. 

  

 

Fredrik Pierreville/BR 

 

 

 

 

Gymnastiken i Bingolotto 
2011-04-07 

Ni som inte kunde titta på Bingolotto söndagen den 10 april då Gymnastikförbundet presenterades som 

veckans specialförbund får en chans att se presentationsfilmen i efterhand: 

Folkspel är ny partner till förbundet under 2011. Starten på samarbetet gick i Bingolotto med en kort film som presenterar 

förbundets olika verksamheter. Förbundet får dessutom 10.000 kr att använda till en särskild verksamhetssatsning. 

Se bildspelet via länken 

:Folkspel berättar också att sedan starten av BingoLotto, 1991, har Sveriges gymnastikföreningar tjänat över 131 

miljoner kr på att sälja Folkspels produkter. Klicka på länken (eller på Folkspels logotype i 'partnerspalten'  till höger på 

hemsidan för att se vilka goda intäktsmöjligheter som alla föreningar erbjuds här! 

 

Birgitta Rittner 

 

http://www.youtube.com/watch?v=IMl7-uGjBtM
http://www.folkspel.se/produkter/borja-salja1


 

Två i EM-final - det är historiskt 

- Sverige klättrar uppåt 
2011-04-06 

Sveriges första 'dubbelfinal' i EM är över för gymnasterna i Berlin. Det blev en tjugondeplacering för 

Veronica som fick slutresultatet 51,75 efter ännu en stabil insats. - Många andra länder har kommenterat 

att Sverige haft två gymnaster i final, det har väckt uppmärksamhet och man ser att vi är på gång uppåt i 

internationella sammanhang, tillägger Staffan Söderberg. Gymnastik-TV bjuder på några godbitar från 

finalen. 

Jonna kom på plats 23 med 49,5 poäng. - Båda hade ett par missar som kostade poäng, säger förbundskaptenen Agneta 

Göthberg, Veronica i avhoppet i barren och Jonna fall i bom, men i övrigt gjorde de fina insatser och körde snyggt och rent. 

Lite eftersnack i Berlin: 

- Veronica gjorde en fin tävling igen, fortsätter Agneta. Undantaget avhoppet i barr körde hon bättre i alla grenar idag. Jonna 

gjorde också mycket bra ifrån sig i tre av fyra grenar, jag är mycket nöjd med bådas insatser i EM. 

Sverige är en av nio nationer som hade två gymnaster i EM-final. Det understryker också den historiska prestationen. 

- Jonna är femton år och hon har verkligen framtiden för sig. Det är också en nödvändig och nyttig erfarenhet att tävla i så 

stora sammanhang. Att komma till EM-final som förstaårssenior är stort! Och Veronica.. hon levererar alltid: OS 2004. EM 

2007. VM-final 2009. Och nu åter en EM-final med fina insatser, trots att hon ännu inte är tillbaka i sin fulla potential efter 

långt tävlingsuppehåll. Vi kan vara mycket nöjda och stolta över flickornas EM-insatser.    

Resultaten gren för gren: Jonna 10,275 bom (flera fall) , fristående 12,585, hopp 13,2  och barr 13,35. Veronica barr 11,85 

(fall i avhoppet), bom 13,525, frist 12,775, hopp 13,65.  

Se de bästa insatserna i Gymnastik-TV (även i appen och på förbundets officiella Youtubekanal). 

  

Nästa stora tävling  blir givetvis SM i Halmstad 13 - 15 maj. En mycket spännande kamp där vi hoppas få se både Veronica 

och Jonna men även de andra elitgymnasterna som vill ta sig hela vägen till VM.    

  

Kvaltävlingsresultat och tidigare kommentarer: 
- En mycket fin insats av båda två, säger Agneta Göthberg. Jonna gjorde sitt bästa resultat någonsin (53.175) och Veronica 

ännu en stabil och bra tävling ( 52.675) och är finalklara. Jag tror dessutom att båda har lite marginaler att ta hem i finalen. 

De körde fallfritt men det fanns också lite vingel.. 

Sverige har nu två gymnaster i EM-final för första gången - ett kvitto på utvecklingen av svensk gymnastik, säger Staffan 

Söderberg.Barr: 12.875 för Veronica, 13.500 för Jonna. Bom: Jonna 13.225, Veronica 13.375. Frist: Veronica 12,85, Jonna 

13,075. Jonna hopp: 13,35, Veronicas första hopp 13.575.. De har bägge klarat den nominella VM-kvalgränsen (vilket är en 

av flera faktorer i den senare uttagningen till VM 2011). 

Expressen.se om kvalsuccén  

  Länk till SVT:s Jonna-reportage  

Radio Västmanland (P4) har intervjuat Jonna inför EM-starten 

 

 
Birgitta Rittner 

http://www.expressen.se/sport/1.2394168/svensk-em-succe-tva-svenskor-i-final
http://svtplay.se/v/2383394/ungt_gymnastikhopp_gor_debut
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=43&grupp=3846


 

Oskar Kirmes 

Berlin-premiär för framtidshoppen 
2011-04-05 

I väntan på resultat från EM i Berlin kan vi rapportera från International Junior Team Cup i Berlin där det 

svenska unga laget tog en fin femtondeplacering efter stor dramatik i inledningen. Gymnaster är riktigt 

tuffa idrottare som verkligen inte ger upp frivilligt, fråga bara Oskar Kirmes! 

Lördagen den 2 april tävlade de svenska juniorerna Oskar Kirmes, Carl Green, Christoffer Soos och Kim Wanström i Berlin i 

riktigt tufft motstånd (26 juniorlag från 23 länder). Det blev en dramatisk start - Oskar Kirmes föll i ett greppskifte i räck 

(första redskapet) och slog upp ett rejält jack i ena ögonbrynet. Det blev naturligtvis oro i hela laget och en minimal 

förträning för Oskar. Men tror ni Oskar och laget gav upp? Absolut inte! Oskar tävlade med ett igensvullet öga och slutade på 

74.450 poäng. 

- Laget påverkades förstås i förberedelserna av missödet, säger förbundskaptenen Fredrik Pierreville, men gjorde under 

omständigheterna ändå en godkänd insats och slutade på en femtonde plats. Lite småmissar, men i stort en bra tävling. Vann 

gjorde Storbritannien före Schweiz och Brasilien. (Samtliga resultat finns på  www.internationaler-junior-team-cup.de). 

 

Oskar, Christofer och Carl tävlar närmast kommande helg i Rheintal Cup i  Schweiz. Lagets yngste deltagare, Kim Wanström 

(f 98) kom sjua i yngsta klassen för åldrarna 97/98, efter en nästan felfri tävling. För Kims del väntar NM upp till 14 år i 

Halmstad den 14 - 15 april. 

En mer detaljerad rapport från tävlingarna finns på tävlingssidorna för manlig artistisk gymnastik.  

 
Birgitta Rittner 

http://www.internationaler-junior-team-cup.de/
http://old.gymnastik.se/Tavling/Manlig-Artistisk-Gymnastik/Nyheter/2009-2012/BralaginsatsiInternationalJuniorTeamcup/


 

Filmtajm! 
2011-03-28 

15 aug sista dagen för inlämning av din film - du kan vinna en Ipad! Temat är Gymnastikglädje och du 

tävlar i fyra klasser: Barn, Ungdom, Gruppträning/Gymmix och Tävling. Ta chansen! 

Överallt i gymnastiksverige finns det glädje. Över första kullerbyttan...över tävlingsprestationen. ..över gemenskapen med de 

andra i föreningen..över att ha kört ett gympapass så att svetten lackade...över att ha lyckats med en ny övning....över 

säsongens sista uppvisning...  ja, vad är inte kul med gymnastikens många former och verksamheter? 

Nu drar vi igång en stor filmtävling som vi hoppas många amatörfilmare i medlemsföreningarna  vill delta i. Från april till 

augusti kan du söka dina motiv på detta breda tema, Gymnastikglädje. Senast den 15 augusti vill vi ha in resultatet. Du kan 

tävla i en eller fler av våra fyra klasser - där högsta vinsten är en Ipad,  Ut och filma! 

Om du tänker filma minderåriga måste du ha tillstånd från gymnasternas föräldrar. I vår dokumentbank här på hemsidan 

laddar du hem ett förslag till hur ett sådant tillstånd kan se ut (klicka på 'Dokument' på menyn på första sidan, därefter 

skrollar du ned till rubriken 'Övrigt' - dokumentet heter 'Målsmans tillstånd för fotografering'. Lite krångligt, tyvärr, men där 

finns det!)- Under samma rubrik ligger också en PDF med namnet 'Filmtajm' - där finns alla detaljer om tävlingsvillkoren. 

Tyvärr är det problem med Image Vault och hemsidans möjligheter att lägga upp direktkopplingar för närvarande. Lycka 

till! 

  

  

 
Birgitta Rittner 

 



 

Bamsegympa på Bahia Feliz 
2011-03-21 

Vi har fått ett resebrev från Gymnastikförbundets Lena Lindahl som besöker Bamseklubben på 

Fritidsresors anläggning i Bahia Feliz (Gran Canaria). Här pågår Bamsegympa för fullt tillsammans med 

Skalman och Lena tittar också på ett framtida samarbete för lite äldre barn kopplat till GympaKidz. 

 
Birgitta Rittner 

 

 

Tre guld i JSM till Julia Rumbutis 
2011-03-21 

I helgen gick även JSM. Julia Rumbutis vann guldet med 50,6 poäng - grattis även till Kim Singmuang 

som tog JSM-silver (49,3) och Ida Rothe, JSM-brons (48,750). Julia tog även hem grengulden i hopp och 

bom samt silver i barr och fristående. Gulden i fristående och barr gick till Kim Singmuang. 

Resultaten från mångkampen finns på länken www.inagame.se. 

Grenresultaten:  

Hopp: Julia Rumbutis 13,450, Kim Singmuang 13,075, Ida Rothe 13,050, Nicole Wanström 13.025 

Barr: Kim Singmuang 12,350, Julia Rumbutis 11,900, Nicole Wanström 11.750, Ida Rothe 11,650 

Bom: Julia Rumbutis 13,10, Ece Ayan 12,70, Jennifer Merkell 12,40, Ida Rothe 11,70 

Frist: Kim Singmuang 12,70, Julia Rumbutis 12,40, Nicole Wanström 11,0, Ida Rothe 10,55 

 

Birgitta Rittner 

http://www.inagame.se/


 

Veronica och Jonna EM-klara 
2011-03-20 

EM-kvaltävlingen i Åkeshovshallen blev en ny framgång för Veronica Wagner som vann med 

imponerande 54,6 i sin första mångkamp på mycket länge. Också Jonna Adlerteg gjorde en fin 

mångkamp och klarade den uppsatta EM-kvalgränsen (51,0) med marginal - Jonna fick 52.3. - Båda är 

klara för EM i april, säger förbundskaptenen Agneta Göthberg. 

 

Birgitta Rittner 

 

 
ABGS på Lingvallen 2010 

FOTO: ABGS 

Sök Idrottslyftet till sommarens aktivitet 
2011-03-17 
Vad krävs i DIN förening för att flera stannar kvar i tonåren? Ett grymt roligt sommarlovsläger? Bättre 
utbildade ledare? Ett säsongavslutningsevenemang för alla ledare i föreningen? Gör det möjligt - sök 
Idrottslyftet nu! 
Låt Idrottslyftet vara katalysatorn som utvecklar din förening. Vi accepterar ansökningar med aktivitet till och med augusti 

2011 eftersom riktlinjerna för år 5 först kommer att komma i slutet på juni månad i år.  

Exempel på projekt som kan vara aktuella att söka just nu: 

 Ett sommarlovsläger på ex. Lingvallen för föreningens 13-20 åriga gymnaster/ledare 

 Ett erbjudande till föreningens ungdomsledare att gå precis de stegutbildningar de önskar (observera dessutom 

utbildningskravet som gäller från och med 1 juli 2011) 

 Markera avslutet på en underbar gymnastiksäsong med en ledarvårdsdag som stärkar sammanhållningen inom 

föreningen och skapar ny kraft inför nästa säsong 

 Starta upp sommarlovsgymnastik för att erbjuda föreningens unga träning under den vanliga ledigheten - där båda ledare 

och gymnaster kan få volta? 



 Arvodera en frivillig för att etablera föreningens IdrottOnline hemsida, och lägga in alla i medlemsregistret för att 

bättre kunna serva egna och kommande medlemmar 

 ... och flera andra fantastiska möjligheter som just DIN förening skulle genomföra för att utvecklas 

Ta del av övrig information om Idrottslyftet här, eller sök direkt via föreningens IdrottOnline sida. 

 
 
Jonas Juhl Christiansen 

 

Två nya kommittéordförande 
2011-03-17 

Kommittéerna för manlig artistisk gymnastik och aerobic gymnastics har fått ny ordförande: Stefan 

Karlsson respektive Inka Grundström. 

Stefan Karlsson har sina rötter i Halmstad Frigymnaster där han fortfarande är medlem och verksam som domare. Stefan är 

också internationell domare och sitter i styrelsen för GK Motus Salto.  Första uppgiften som ordförande blir att forma den 

nya kommittén.  

 

I det privata arbeta Stefan som organisationskonsult och verksamhetsutvecklare. 

Inka Grundström (f d Hiltunen) tar över ordförandeskapet i ATK efter Ulla Karin Othzén. Inka ingick redan tidigare i 

kommittén. (Vi letar bild på Inka!) 

 
Birgitta Rittner 

 

 

http://old.gymnastik.se/For-foreningen/Ekonomi-och-bidrag/Idrottslyftet/
http://old.gymnastik.se/For-foreningen/Ekonomi-och-bidrag/Idrottslyftet/


www.flip-a-trick.se 

FOTO: Gunnar Jansson 

Flip'a'trick 2011 - NU kör vi! 
2011-03-14 

Låt kameran snurra! Börja volta! Klippa och klistra och snickra sen ihop detta till en schysst promo video. 

NU (fram till den 29 maj) är det nämligen dags att ladda upp bidrag till Flip'a'trick 2011! 

Läs mer på www.flip-a-trick.se 

 
Jonas Juhl Christiansen 

 

Veronica femma i hoppfinalen 
2011-03-08 

Hoppfinalen i Cottbus Challenge Cup är klar och det blev en femteplats även här, bara bråkdelar från 

medaljplacering. I sin första hoppfinal sedan 2007 gjorde Veronica ett fint förstahopp (överslag pikvolt 

med halvskruv, 13,75). Andra hoppet sträckt tsukahara med halvskruv - bra utfört men något snett och ett 

steg i landningen vilket gav 13.325 och ett snitt på 13.562, säger Sebastian Melander. Ingen dålig 

återkomst på den internationella tävlingsarenan i riktigt tufft motstånd. 

I Cottbus tävlade också Jonna Adlerteg, Måns Stenberg och Toni Simonen. 

Länk till resultat från Cottbus 

http://www.youtube.com/embed/UbqV9KRbtJE 

Tidigare utskickad pressinformation: 

Jonna Adlerteg, Veronica Wagner, Måns Stenberg och Toni Simonenrepresenterar Sverige i Cottbus helgen 11 - 12 

mars. Kampen om medaljer i kvinnliga och manlig artistisk gymnastik blir riktigt tuff - här finns åtskilliga av världens bästa 

gymnaster på plats i ett rekordstort startfält. Drygt 230 gymnaster är anmälda (både kvinnor och män). Det blir en lång och 

utdragen kvaltävling fredagen den 11 mars. 

Nypremiär för Adlerteg och Wagner i hård konkurrens   Det är länge sedan Veronica och Jonna tävlade mångkamp - i 

Jonnas fall sedan augusti 2010 då hon erövrade brons i barr i junior-OS i Singapore, och för Veronica Wagner hela ett och ett 

halvt år sedan (mångkampsfinalen i VM i London  2009). Nu blir det en riktig rivstart på säsongen i oerhört tuff konkurrens. 

83 kvinnliga gymnaster är anmälda - damernas förbundskapten Agneta Göthberg kommenterar: - Det största startfält jag varit 

med om under en liknande tävling! 

För-EM-test och nya regler för cuperna  Förklaringen ligger troligen i att man ändrat reglerna. Det finns numera bara fyra 

världscuptävlingar per år, som står öppna endast för inbjudna gymnaster (de 12 bästa mångkamparna från VM).  Övriga 

tävlingar, däribland den traditionsrika tävlingen i Cottbus, är numera s k Challenge Cups, öppna för alla. Det stora 

deltagarantalet förklaras sannolikt även av att de blir ett för-EM-test för gymnasterna. (EM går i Berlin 6 - 10 april). 

Stort åldersspann i Cottbus - seniorpremiär för Jonna   På damsidan möter Jonna och Veronica bland tidigare VM- och OS-

medaljörer och nya intressanta namn även gamla bekanta. En av dem, grekiskan Stefani Bismpikou, är årsbarn med Wagner. 

Hon tog EM-brons 2007 och slutade sedan efter OS 2008. Liksom Veronica har hon dock bestämt sig för att satsa igen på 

EM 2011. En annan gymnast med lång erfarenhet är Oksana Chusovitina, född - 75. Oksana tävlar för värdnationen 

Tyskland.  För Jonnas del är det internationell premiär som seniorgymnast! 

Två grenar var för Måns och Toni     Säsongspremiär är det även för herrarna. Toni Simonen tävlar barr och räck, med en 

helt ny barrserie. Måns Stenberg tävlar i fristående och barr. För båda är det viktigt att göra goda insatser i säsongens första 

tävling. Största förväntningarna ligger nog på 'friståendespecialisten' Måns, som testtävlade bra under den gångna helgen och 

som som alltid har målet - och potentialen - att ta sig till grenfinal.  148 herrar är anmälda till Cottbus! 

Eskilstunakuriren har intervjuat Jonna Adlerteg före utresan. Expressen likaså. 

Följ tävlingsresultaten direkt på tävlingsarrangörens hemsida: http://www.turnier-der-meister.de/ 

De svenska herrgymnasterna reser till Cottbus på onsdagen den 9, damerna på torsdag den 10 mars Kvaltävlingarna går 

den 11 mars, finalerna den 12. 

 
Birgitta Rittner 

 

 

 

http://www.flip-a-trick.se/
http://www.gymnasticsresults.com/2011/eu/ger/tdm.html
http://www.youtube.com/embed/UbqV9KRbtJE
http://ekuriren.se/sport/gymnastik/1.981761-halla-dar-jonna-adlerteg-
http://www.expressen.se/sport/10fragor/1.2362046/hoppas-mina-nya-grejer-sitter
http://www.turnier-der-meister.de/


 

Denna sida upp? 

FOTO: Andreas Gustafsson 

Första träningsveckan för 'Riolaget' 
2011-03-07 

Under sportlovsveckan har det varit fullt ös i Vilstahallen i Eskilstuna, berättar Helena Andersson: - 

Första lägret med alla på plats! De unga talangerna som är uttagna i SOK:s och Gymnastikförbundets 

gemensamma satsning på mot Rio 2016 har tränat för fullt och jag måste säga att det ger otroligt mycket. 

Här är vi alla 'Sverige' oavsett förening! 

En god stämning - alla är här för att bli ännu bättre och det känns som om lagkänslan verkligen håller på att växa sig stark. 

Här är vi alla 'Sverige'!Teknikträning på förmiddagen, svårighetsträning på eftermiddagen. Och gymnastikfotografen Andreas 

Gustafsson på plats - se fler bilder på Andreas Facebook via länk.  Nästa veckosamling blir i påskveckan. 

 
Birgitta Rittner 

 

 

Nu är vi 74 Gymmix-föreningar! 
2011-03-03 

De två senaste Gymmix-föreningarna hälsas välkomna: Sköndals Gymnastik och Aerobicförening i 

Stockholm och Tväröbäcks IK i Vännäs, strax utanför Umeå. Två prickar till på den ständigt växande 

Gymmix-kartan. Vem blir nu nr 75? 

 

Birgitta Rittner 

http://www.facebook.com/album.php?aid=278282&id=643133856


 

Supertalangen Angelica Bengtsson tränar gymnastik 
2011-02-28 

Bara 17 år gammal har stavhopparen Angelica Bengtsson vunnit ungdoms-OS, JVM och för ett par dagar 

sedan satte hon också nytt juniorvärldsrekord på 4,63! Angelica Bengtsson har tagit hela svenska folket 

med storm. Många gymnaster hejar lite extra på Angelica som fortfarande tränar gymnastik (i herrarnas 

redskap!) En av dem är Veronica Wagner, som intervjuat Angelica för hemsidans räkning: 

Angelica, Sveriges bästa stavhopperska, har redan uppnått fantastiska framgångar som junior. Nu blir hon senior, hon fyller 

18 i sommar. Hon tränar sexton timmar per vecka, i många pass.    

Vikten av bra koordination och motorik är superviktigt i en tekniskt svår sport som stavhopp. För att fortsätta att utvecklas 

tränar Angelica därför också gymnastik, två gånger per vecka, hos tränaren Jonas Sjöberg i Kalmar GF.   

 

Varför fortsätter du med gymnastiken?  

Angelica säger:  -Jag tycker väldigt mycket om gymnastik. Att lära sig hantera sin kropp, som man gör i gymnastik, tycker 

jag är superhäftigt! När man ställs inför en ny övning, som man först är lite rädd för, blir man så stolt över sig själv när man 

klara den. Det är en härlig känsla.  

Hon påpekar också att gymnastiken är en bra grund för de flesta idrotter: -  Gymnastik ger sådan kroppskontroll,  och det blir 

också lätt att lära in nya övningar eller ny teknik.  Man bygger också upp styrka i förhållande till sin kroppsvikt - det är 

aldrig fel... 

- Vad har gymnastiken betytt i din utveckling till stavhoppare på elitnivå? 

- Den har givit mig mycket arm- och axelstyrka, väldigt bra i upp-pendlingen i stavhoppet. Jag har dessutom nytta i mitt 

stavhopp av det mod man bygger upp i gymnastiken! 

- Du tränar mycket i killarnas redskap. Vilka och varför? 

Angelica svarar: - Räck, ringar och parallell-barren, just för att komma åt styrkemomenten. I barren pendlar jag mycket upp 

till handstående, för kontroll och axelstyrka. I räck gör jag jättesvängar, för att lära mig skapa energi.  I ringar gör jag rena 

styrkemoment som att bryta mig upp till handstående och lantzar. 



  

 Vad har du för mål på kort och lång sikt?  

-  Jag vet ännu inte vad jag kan förvänta mig av 2011. Jag kommer att vara med på många seniortävlingar i år och målet 

inför dem kan jag inte sätta förrän jag står där på tävlingen. Men mitt huvudsakliga mål för min karriär är att vinna OS-guld 

och sätta världsrekord för seniorer i stav! 

Jag och hela gymnastiksverige önskar dig all lycka till, Angelica! 
(Bilderna har vi fått från Angelica Bengtsson - tack!) 

 
Veronica Wagner 

 

 

Rivstart för Söderhamns GF 
2011-02-25 

Vårterminen har fått ett riktig rivstart, säger Helena Nilsson, aktiv i Söderhamns GF. Vi tycker att Gymmix 

verkligen är ett lyft för Söderhamns Gymnastikförening. Nya och gamla medlemmar strömmar till på våra 

pass och medlemshanteringen är i full gång! 

Söderhamn har satsat på att bli mer synliga. Bilder i lokalpressen, nya profilkläder, roll-up samt ytterligare påbörjad 

profilutformning av träningslokalen - så stärkts Gymmixprofilen! 

Söderhamns deltagare, som idag har relativt bra åldersspridning, har nu även fått en rejäl skjuts på ungdomssidan. Man tränar 

på Gymmix med sin kompis eller med sin mamma. Under det senaste året har föreningen även genomfört flera insatser 



utanför deras ordinarie Gymmixutbud. Genom Idrottslyftet har de besökt skolor, deltagit i idrottsskolor på lov samt kört pass 

på uppdrag från andra föreningar. Det har även lett till att föreningen spridit sin verksamhet utanför stadskärnan. Två 

nystartade grupper i Latinogympa har genererat i 55 nya medlemmar mellan 20-80 år som ”skakar rumpan” på onsdagarna! 

 

En styrka för Söderhamns GF är att föreningen har två styrelseledamöter som har huvudansvar för Gymmix. Dessa personer 

fungerar som lagledare för deras Gymmixteam och stöttar ledare i utvecklingen av Gymmixorganisationen samt det 

individuella ledarskapet. 

Under våren hoppas de kunna fortsätta främja Söderhamnarnas möjlighet tillBra träning nära dig! 

  

 

Anna Skogholm 

 

 



 

Gymmix - en nytändning för Förlösa GoIF! 
2011-02-24 

För Förlösa GoIF, Kalmar, har Gymmix blivit en riktig nytändning! Gymmix har lockat nya medlemmar och 

ledarna tycker passen är roligare att hålla! Här berättar föreningen om hur de gjorde för att lyckas så bra: 

Programbladet gjordes om, i både färg och text, och ett tydligare schema gjordes för att det skulle vara lätt och enkelt för 

deltagarna. En kortare förklaring av Gymmix fanns med på bladet för att medlemmarna skulle se vad Gymmix står för. 

Programbladet delades ut i brevlådor i närområdet (och lite andra områden...) 

Föreningen köpte nya linnen och tröjor i färgen aquablå till alla ledarna för att de skulle känna sig fräscha inför 

starten. Anslag med Gymmix-information sattes upp runt om i samhället så folk inte skulle missa något. Marschaller 

tändes utanför lokalens dörr vid gruppträningspassen - det ser inbjudande ut - och en  Gymmix roll-up ställdes upp i 

hallen. Utbudet har också ökat med Gympa Medel och Yoga. Slutliglen införde föreningen också passvärdar,  personer som 

kunde ta hand om det praktiska runtomkring ett pass – låsa upp dörrar, hälsa välkomna, ta hand om medlemskort och annat 

som dyker upp! 

Flera av ledarna vill gå nya gruppträningsutbildningar nu i vår för att kunna leda fler pass. Ledarna i föreningen tycker att det 

är betydligt roligare nu att leda pass – det kommer mycket folk (nya och tidigare medlemmar) och även en del ungdomar – 

kul! Folk är nyfikna på vad som händer i sporthallar och gymnastiksalar... 

Ett gott exempel på hur Gymmix verkligen  har lyft en förening! Bra jobbat - och lycka till! 

 
Anna Skogholm 

 

 

 

 



 

'Taket' borta - alla föreningar får söka igen 
2011-02-22 

Nu öppnar vi upp för en ny omgång inom Idrottslyftet år 4, och alla föreningar är välkomna att söka igen. 

Vi släpper taket och delar med oss av 3 miljoner. Se till att din förening tar del och får bidrag till er 

ungdomsverksamhet. 

Maxgränsen på 100 000 :- per förening släpps inom Idrottslyftet år 4, och vi bjuder därför in alla föreningar att söka igen. 

Projekt inom Idrottslyftet ska eftersträva att öppna dörrarna för fler samt bidra till att fler stannar kvar inom gymnastiken - 

framför allt i tonåren. Projekt med fokus på utökad aktivitet för åldersgruppen 13-20 år välkomnas särskilt. 

Observera 

1. Projekt/aktivitet som redan beviljats medel under år 4 beviljas inte igen (liknande går bra, men inte exakt samma 

aktivitet) 

2. Projektets aktivitet måste ligga inom perioden för Idrottslyftet år 4 (sommaren 2011 kan inkluderas) 

3. Även aktivitet som redan är genomförd kan beviljas medel (under förutsättning att punkt 1+2 är uppfyllda) 

4. Först till kvarn gäller 

5. Ansökan måste leva upp till övriga riktlinjer för Idrottslyftet år 4 

6. Namnge projekten enligt riktlinjerna - använd inte egna projektnamn 

Gymnastikförbundet eftersträvar att så många föreningar som möjligt tar del av Idrottslyftet, och kommer därför att 

prioritera föreningar som inte tidigare ansökt. 

Hur går man tillväga? 

Ta del av riktlinjerna och informationen om hur ni ansökar här på sidan. 

 

Jonas Juhl Christiansen 

 

Gymmix-förening nr 71 och 72! 
2011-02-08 

Vi räknar nu in ytterligare två föreningar i den växande Gymmix-familjen: Tingsrydsgymnasterna och 

Moheda Gymnastikförening - välkomna! 

 

Birgitta Rittner 

http://old.gymnastik.se/For-foreningen/Ekonomi-och-bidrag/Idrottslyftet/


 

Flip'n'spin - kreativitet i praktiken 

FOTO: Gymnastikförbundet 

Nu ska ni få se på 'Gymnastiken Vill'! 
2011-02-08 

Input: 35 utvalda deltagare, 8 regioner, 2 dagar... Output: Att Gymnastiken Vill 2011-12 nu är omsatt till 

konkreta planer och en samsyn mellan alla råd och kommittéer inom förbundets hela barn- och 

ungdomssida! Ungdomskonsulenten Jonas Juhl rapporterar från en helg summerad såhär: inspirerande, 

energigivande, fantastiskt, inspirerande, inspirerande, inspirerande….. 

Eftersom Gymnastikförbundet från 1 januari 2011 arbetar i en helt färdig organisation, med ett centralt kontor och 8 större 

regioner, är möjligheterna större än någonsin. 

 

Goda exempel 

Dag 1 startade med en kort genomgång av Gymnastiken Vill, och sen goda exempel från en rad föreningar/regioner på hur 

detta genomförs i praktiken: 

 Gymmix Kungsängen  – vad föreningen uppnår genom att arbeta med varumärken och koncepten Gymmix 

och  Bamsegympa 

 Huddinge GF – hur föreningen arbetar aktivt med ledarutveckling 

 GK Hermes – hur föreningen planerar arbetet med ledarrekrytering 

 Göteborg Cheer och Gymnastik – hur föreningen arbetar med freerunning/breddgymnastik för alla åldrar och ordnar eget 

Flip’a’trick Göteborg 

 Gymnastikförbundet Sydosts ungdomsråd – hur lokala ungdomar lyckats skapa en masstrupp med 110 deltagare, som 

ska  medverka på Gymnaestradan 2011 (och mycket annat på gång..) 



 

 
Exemplen inspirerade oerhört och gav många nya idéer. Dagen fortsatte med reflektion och dialog regionvis, med blicken 

inställt på ”vad gör vi 2011 – och vad planerar vi 2012”, och vilket stöd behövs i detta arbete. Spännande diskussioner som 

resulterade i medskick både centralt och till de regionala kontoren. Massor av aktiviteter på gång i  samtliga regioner, Gympa 

Kidz uppvisningar, läger för unga breddgymnaster, masstrupper på EUROGYM 2012 och mycket annat spännande!  

Flip’n’spin 

Första dagen avslutades med den centrala ungdomskommitténs helt nya – och väldigt självproducerade -

  spel  ”Flip’n’spin”!  Gymnastikens eget spel med utmanande frågor/pictionary/charader/fysiska övningar/m.m. – finalen var 

såklart en stafett genom en hinderbana där lagen fick visa sina kunskaper inom gymnastikens grundformer… Härligt avslut 

på en härlig dag! 

 

Kommunikation och nätverk 

Andra dagen  började med ett yogapass för de morgonpigga, och sen fokuserade ena halvan av deltagarna på kommunikation 

och utmaningen att komma hela vägen genom systemet så att rätt person får rätt information. Förslagen var många och 

inkluderade aktiv användning av Facebook, Youtube och nyhetsbrev m.m. 

Andra halvan fokuserade på konkreta aktiviteter för unga, som i sin tur kan medverka till nätverksbildning och ännu flera 

aktiviteter för breddgymnaster i åldern 13-20 år. Här fick olika förslag kämpa mot varandra med utgångpunkt i det mervärde 

de ger den enskilde gymnasten. Sen värderades de utifrån vilken föreningsnytta de ger sett i relation till arbetsinsatsen som 



krävs. Efter den gallringen lokaliserades vart i organisationen de bör/ska genomföras; centralt, regionalt eller lokalt i 

föreningen. Läs mer om ungdomsgruppens konkreta konklusioner på Flickis.se. 

 

Inspiration 

En oerhört givande helg för alla medverkande som gick hem med en förnyad energi, och lust och vilja att driva utvecklingen 

inom breddgymnastiken framåt. Alla – ung som mindre ung – var överens om att inget kan ersätta det fysiska mötet, och att 

detta också är essentiellt i hela diskussionen om att nå ut med rätt information. Att vara ETT förbund kräver möten på kors 

och tvärs av vanliga strukturer – och beror det på deltagarna i helgen, då blir detta definitivt inte sista gång de träffas! 

Ett kort urval av orden som sammanfattade och utvärderade helgen på plats: 

Inspirerande, energigivande, fantastiskt, inspirerande, inspirerande, inspirerande… 

 

 

Jonas Juhl Christiansen/BR 

 

 

 

 

 

http://www.flickis.se/


Gymnastikförbundet och SOK satsar mot Rio 2016! 
2011-02-03 

Som vi tidigare berättat gör Gymnastikförbundet och SOK en gemensam satsning med målet att ha ett 

svenskt lag i kvinnlig artistisk gymnastik 2016 i Rio. Tio unga gymnaster i åldrarna 12 till 18 är nu uttagna. 

I en gemensam satsning med Sveriges Olympiska Kommitté, SOK, siktar Gymnastikförbundet på att lyfta svensk artistisk 

damgymnastik till en ny nivå. Målsättningen är klar: ett lag inkvalat till OS i Rio 2016 och en individuell grenmedalj. 

 

- Svensk artistisk damgymnastik har idag ett antal aktiva på en nivå som vi tidigare inte varit i närheten av i modern tid. 

Internationellt ses Sverige som en nation på frammarsch. Jonna Adlertegs bronsmedalj vid ungdoms-OS i Singapore visade 

att man är på rätt väg och bakom Jonna finns ett antal unga tjejer som ligger ännu längre fram för sin ålder och förtjänar bra 

möjligheter, säger SOK:s sportchef Anders Wiggerud. 

Utöver det ordinarie landslagsprogrammet, som de senaste åren stadigt förstärkts, satsar nu  Gymnastikförbundet extra 

pengar och resurser mot en utvald grupp aktiva i åldern 12-18 år som man tror kommer utgöra stommen i det lag som ska 

kvala in till Rio. Över tid kan nya aktiva bli aktuella. 

SOK:s del i projektet bidrar till att öka tränarnas tid på mattan, utökade aktiviteter samt säkerställa noggrann och kontinuerlig 

uppbackning av sjukgymnast för att undvika skador men också försäkringar som ger möjlighet till snabb vård om olyckan är 

framme. 

-I och med att det skiljer sig så mycket i åldrar mellan de aktiva i projektet ser även behovet olika ut. Utgångsläget är att de 

som är med ska få möjlighet att göra det som behövs med hänsyn till var man ligger i utvecklingen idag, fortsätter Wiggerud. 

Satsningen har sitt centrum i Eskilstuna, där merparten av de aktiva redan finns. Ansvariga tränare för projektet blir Sebastian 

Melander och Helena Andersson,  som genom förbundets  och SOK :s gemensamma insatser delar på en heltidstjänst inom 

Gymnastikförbundet för att jobba med projektet. 

De aktiva som ingår i Projekt Rio 2016 är: Ida Jonsson, Eskilstuna GF, 18, Ida Gustafsson,do, 16, Jonna Adlerteg, do, 15, 

Kim Singmuang, do,12, Emma Larsson,do, 12, Nicole Wanström, Stockholm Top Gymnasts, 14, Julia Rumbutis, 

Älvsbygymnasterna, 13,  Lovisa Estberg, Eskilstuna GF,12, Ece Ayan, Leksands GF, 12, Emma Johansson, Sandvikens GA, 

12. 

-          Vi arbetar sedan flera år tillbaka efter en väl utmejslad utvecklingsplan, säger Stefan Bengtsson, Gymnastikförbundets 

generalsekreterare . Den har redan givit mycket goda resultat. Med denna nya gemensamma satsning är vi övertygade om att 

vi kan lyfta den svenska kvinnliga artistiska gymnastiken ännu en nivå. Veronica Wagner och senast Jonna Adlerteg har 

redan visat att Sverige har potential att nå internationell klass – nu siktar vi på internationella medaljer. 

 

Birgitta Rittner 

 

 

Christoffer Soos 



Facit från nationell testhelg: mot nya höjder 
2011-01-31 

Sista helgen i februari genomfördes 2011 års nationella test i manlig artistisk gymnastik för 10 - 17 

åringar, i Malmö. Förbundskaptenen Fredrik Pierreville rapporterar om nya rekordnoteringar! 

Fredrik Pierreville berättar: - Tre tester genomfördes i rörlighet, styrka och teknik. Dessa tester tillsammans med årets bästa 

tävlingsresultat kommer att vara underlaget för uttagning till landslagsgrupperna - juniorlandslaget 14-18 år 

och utvecklingsgruppen 9-12 år (U14- landslaget finns inte längre,  eftersom junioråldern numera startar vid 14 år). Nytt för i 

år är även en grupp som kallas utmanargrupp. Dessa gymnaster är 11-13 år och är gymnaster som har klarat gränsen med 

mycket stor marginal.   

Förbundskaptenen fortsätter: - Utvecklingen under det senaste året har blivit markant bättre. 10 gymnaster hade över 300 

poäng på tekniktestet (förra året 4 gymnaster över 300).  

-  Bästa teknikpoäng,  489 och nytt rekord på tekniktestet, hade Christopher Soos, HalmstadFfrigymnaster. Bästa totalpoäng 

sammanräknat testet med tävling hade Carl Green, Motus Salto.  

- Jag är nöjd med helgen, och man kan tydligt se att gymnaster och tränare arbetar hårt varje vecka i träningshallen, avslutar 

juniorernas förbundskapten.  

Det blir även ett uppsamlingstest i Stockholm den 15 februari för de gymnaster som var sjuka under testhelgen i Malmö. 

Strax  därefter kommer de nya landslagsgrupperna att presenteras!    

 
Birgitta Rittner 

 

 

2011 års kommittéordföranden 

Gränsöverskridande möte 
2011-01-28 

Fredag 28 januari samlades ordförande och konsulenter till gemensamt möte i Idrottens Hus i Stockholm 

för en intensiv dag där många gemensamma frågor diskuterades. Det är inte ofta vi har möjlighet att visa 

samtliga tillsatta kommittéordföranden på en bild men nu lyckades det! 

Översta raden fr v: Jill Zachrisson (ungdom), Kajsa Murmark (hopprep) Lena Fridlund (gruppträning), Louise Nordenberg 

(trampolin), Mimmi Alburg (barn), Lotta Frimansson (kvinnlig artistisk gymnastik). Sittande: Kristofer Hultén 

(truppgymnastik) och Kristina Göthberg (rytmisk gymnastik). (MTK har ännu inte tillsatt ordförandeposten). 

Kontaktuppgifter till kommittéerna finns under 'kontakta oss' i menyn ovanför denna nyhet! 

 
Birgitta Rittner 

 

http://old.gymnastik.se/Kontakt/


 

Malin Eggertz Forsmark VD för kvinnligt 

idrottscentrum 
2011-01-21 

Gymnastikförbundets ordförande Malin Eggertz Forsmark är från och med årsskiftet också ny VD för 

World Village of Women Sports, en satsning på kvinnlig idrott med bas i Malmö. 

 Projektet omfattar ett test och träningscenter (med byggstart 2011/2012) där  idrotten, den akademiska världen och 

näringslivet kan samarbeta med fokus på kvinnliga idrottare. 

-          Grattis Malin. Vad innebär detta nya uppdrag för gymnastiken? 

-          Det påverkar inte mitt ideella uppdrag som ordförande  i Gymnastikförbundet – i så fall möjligen positivt eftersom jag 

i VD-uppdraget bland annat får ett bredare perspektiv på forskningen om kvinnlig idrott på olika plan. Gymnastiken är ju en 

av de riktigt stora kvinnoidrotterna både här i Sverige och internationellt, och  vi delar, precis som många andra idrotter, 

behovet av mer forskning kring ledarskap, nutrition och skadepanorama utifrån ett kvinnligt perspektiv! 

 
Birgitta Rittner 

 

 

LEG i samarbete med PE-redskaber 
2011-01-20 

LEG (och Ranzows) är Gymnastikförbundets samarbetspartners när det gäller utrustning och även 

rådgivning om utrustning av gymnastikhallar av olika slag. LEG informerade i dagarna om att man utökar 

sitt utbud genom samarbete med välrenommerade PE-redskaber från Danmark. Ännu bättre för de 

svenska gymnastikföreningarna, säger LEG:s VD Rikard Lindén: 

– PE-redskaber är kända för bra kvalitet och för kreativitet och nytänkande när det gäller redskap och utrustningslösningar 

och vi har nu gått in i ett långsiktigt avtal som vi hoppas ska ge många nya fördelar till de svenska gymnastikföreningarna, 

säger en nöjd Rikard Lindén.  - Vårt sortiment utökas nu till exempel med den nya hopphästen Tarpan och Dorado-

trampetten, och vi får också intressanta  lösningar för nya gymnastikhallar med PE:s golvluckor. Gymnastikförbundet har 

länge efterlyst mer kreativitet och nytänkande just när det gäller nybyggnationer. Vårt nya ömsesidiga samarbete med PE-

redskaber (som också representerar LEG i Danmark) är ett bra bidrag till detta! 

Länk till LEG:s hemsida 

 
Birgitta Rittner 

 

 

 

http://www.lindengymnastic.se/


 

Ungdomskommittén 2011 

FOTO: Gymnastikförbundet 

Ungdomsråd och ny ungdomskommitté: Fler ger mer! 
2011-01-19 

Gymnastikförbundet gör en extra satsning på ungdomarna. Nu drar den nya ungdomskommittén igång 

arbetet med att utveckla ungdomsgymnastiken! 

Från och med januari 2011 kommer Gymnastikförbundet att ha både en ungdomskommitté och ett ungdomsråd. Det innebär 

helt enkelt att det kommer att vara fler som jobbar på ungdomssidan - GRYMT eller hur? 

Ungdomsrådet är kvar sen tidigare, men kommer under 2011 att genomgå en liten omstrukturering och då ha huvudfokus på 

utveckling av unga ledare. 

Vad är ungdomskommittén egentligen? 

Ingen kan svara bättre på den frågan, än kommittémedlemen själva. 

Olof: Ungdomskommittén består av sju tappra gympanördar som vill styra upp ungdomsgymnastiken i Sverige. Det är en 

salig blandning av allt från trupp till tricking som jag tycker är helt suverän! 

Jill: Fokus för kommittén kommer att ligga på att utveckla gymnastiken för ungdomar i åldern 13-20 år som inte tävlar. 

Ungdomsrådet kommer att finnas kvar men istället jobba med utbildning och unga ledare. 

Hur valdes de olika medlemmarna ut? 

Linn: Vi sju som är med i kommittén har blivit tillfrågade av olika anledningar. I somras var jag med på EUROGYM i ett 

Youth Project och det var efter det som jag blev tillfrågad om jag ville gå med i kommittén. Självklart sa jag ja, ingen tvekan 

om att ungdomsprojekt behöver prioriteras mer! 

Vem är med? 

Ungdomskommittén är helt ny, och de som ingår är kommittéordförande Jill Zachrisson (Brommagymnasterna), Annika 

Hernmo (Kämpinge), Malin Brunnström (Södertälje GF), Linn Kimreus (Solflickorna), Karolina Nilsson (Göteborg Cheer & 

Gymnastik), Björn Andersson (Gävle GF) och Olof Johansson (Hammarbygymnasterna). Läs en personlig beskrivning av 

alla medlem under menypunkten "Ungdomskommittén" på Flickis.se. 

Vem som utgör Ungdomsrådet ser du här. 

 
Jonas Juhl Christiansen 

 

Johanna Persson truppkonsulent 
2011-01-11 

Johanna Persson, som tidigare vikarierat för Lina Gustafsson under barnledigheten, är från den 1 januar 

2011 fast anställd som idrottskonsulent för truppgymnastik. Tjänsten är placerad på 

Gymnastikförbundets huvudkontor i Idrottens Hus i Stockholm och Johannas kontaktuppgifter är 

oförändrade (se 'Kontakta oss'). 

http://old.gymnastik.se/Ungdom/Flickisse/Ungdomskommitten/
http://www.gymnastik.se/Utbildning/Ungdomsradet/


Två nya regionkonsulenter 
2011-01-11 

Gymnastikförbundet Norr och Gymnastikförbundet Mellansvenska har båda fått tillskott på 

personalsidan. I Umeå har Johan Widell börjat en ny tjänst som regionkonsulent på halvtid och i Örebro 

har Louise Nordenberg också startat sitt arbete på regionkontoret, också detta på halvtid. Vi välkomnar 

båda i förbundets gemensamma arbete att ge medlemsföreningarna stöd och service! 

 

Louise är redan känd för många - som ordförande i Trampolintekniska kommittén. Utöver sitt brinnande intresse för 

gymnastik - i synnerhet trampolin - har hon bland annat akademiska studier i kommunikation  och en projektledarutbildning 

från Idékraft i Uppsala och är även verksam som tränare i trampolin och DMT. Louise arbetar från regionkontoret i Örebro 

tillsammans med Kari Åhnberg och Alexandra Nyström. 

 

Johan kommer att arbeta tillsammans med Solveig Edén. Hans arbetsgivare är Gymnastikförbundet centralt men 

arbetsledningen sker från regionsstyrelsen i Gymnastikförbundet Norr. Han har en akademisk utbildning från Umeå 

Universitet (Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning på ledarskap och organisation) och har också bred erfarenhet 

från många år som aktiv idrottare och ledare, främst inom fotbollen.  

 

Birgitta Rittner 

 

 

 


