
Nyheter från 2013 
 

Mer om LOK-stöd - viktigt för gymnastikens ekonomi 
2013-12-19 
Det är glädjande att se hur antalet sammankomster och deltagartillfällen ökat de senaste åren för de 
nästan 800 gymnastikföreningar som redovisar och ansöker om LOK-stöd (statliga stödet). Sök LOK-
stöd! Det är viktigt för föreningarnas ekonomi och betyder även mycket för förbundet. 
Under 2012 var antalet deltagartillfällen uppe i nästan 2.300.000, fördelade på c:a 235.000 sammankomster. Något som totalt 

gav c:a 25 miljoner kr i direkt föreningsbidrag till gymnastikföreningar under år 2012. Av landets 290 kommuner har statligt 

LOK-stöd för gymnastik redovisats i nästan 250 kommuner, vilket visar att gymnastik är en av de mest spridda idrotterna i 

Sverige. Vi finns överallt!  

Redovisning av LOK-stöd  hösten 2013 
Redovisning av hösten 2013:s sammankomster och deltagartillfällen ska göras före den 25 februari 2014. Bidraget som 

utbetalas är 24 kronor per sammankomst och 8 kronor per deltagartillfälle.  

Bidragsberättigad ålder är 7-20 år.  

Läs mer om LOK-stödet hösten 2013 

Nya regler för LOK-stödet 2014 (redovisning 25 augusti) 
Riksidrottsmötet 2013 beslutade om nya regler för det statliga LOK-stödet att gälla från de sammankomster som sker under 

2014.  

Ny bidragsberättigad ålder är 7-25 år. OBS! Ökning till 25 år 

Det nya är även att ”sammankomster” har ersatts med ”ledarstöd/extra ledarstöd”. För att få stöd ska deltagarna finnas 

registrerade med personnummer. 

Läs mer om LOK-stödet våren 2014 

De nya bstödbeloppen (fr.o.m. 1 jan 2014) är:  

• Ledarstöd 24 kr (ledaren ska vara medlem i föreningen) 

• Extra ledarstöd 6 kr (förutsätter närvaroregistrering i IdrottOnline). 

• Deltagarstöd 8 kr (registreras med personnummer) 

Hur mycket stöd får man? 
Om man räknar på en normalstor gymnastikgrupp, exempelvis 15 st närvarande gymnaster i bidragsberättigad ålder + 1-2 

ledare, så ger varje tillfälle c:a 150 kr (24 kr + 8x16 kr). Om denna grupp tränar två gånger i veckan under 12-15 

veckor/termin, så blir ”terminsstödett” till denna grupp c:a 2.000 kr/termin. Dessutom ger de flesta kommuner kommunalt 

LOK-stöd utöver det statliga stödet. 

Därutöver är LOK-stödets omfattning totalt ett viktigt kriterium för hur stort Idrottslyftsbidrag Gymnastikförbundet får att 

fördela till gymnastikföreningarna. Ju fler sammankomster och deltagare som redovisas i LOK-stöd, desto större blir summan 

att fördela i Idrottslyft. Dubbel återbäring alltså till föreningarna.  

Sök LOK-stöd! 

 

Vilka gymnastikföreningar redovisar flest sammankomster och deltagartillfällen? 
Under år 2012 var det följande gymnastikföreningar som låg i topp (bokstavsordning): 

 Eskilstuna GF 

 Dackegymnasterna 

 Brommagymnasterna 

 Nikegymnasterna 

 Stockholm Top Gymnastics 

 Uppsalaflickorna 

 GF Kennedy 

 GF Atletica 

 GF Fram 

 GF Ling 

 Motus-Salto 

 GK Värmdö 

 Vikingarna 

 Hammarbygymnasterna 

 Höganäs GF 

 Järfällagymnasterna 

 Kämpinge 

 Nacka GF 

http://www.svenskidrott.se/Ekonomisktstod/LOK-stod/
http://www.svenskidrott.se/Ekonomisktstod/LOK-stod/Nyaforeskrifter2014/


 SOL-flickornas GF 

 Sollentunagymnasterna 

 Tyresögymnastiken 

 Täby GF 

 Västerås GF 

 

Carl-Åke Myrsell 

 

 

Landslagsgymnaster 2014 
2013-12-17 

Junior- och seniorlandslagen i kvinnlig artistisk gymnastik 2014 är klara. Här är namnen på de uttagna 

gymnasterna: 

Seniorlandslaget: 
Jonna Adlerteg Eskilstuna GF 

Ece Ayan, Leksands GF 

Lovisa Estberg, Eskilstuna GF 

Ida Gustafsson, Eskilstuna GF 

Kim Singmuang, Eskilstuna GF 

Melina Herrey, Hammarbygymnasterna 

Emma Larsson, Eskilstuna GF 

Julia Rumbutis, Stockholm Top Gymnastics 

Saga Svantesson, Stockholm Top Gymnastics 

Nicole Wanström, Stockholm Top Gymnastics  

 

Juniorlandslaget: 
Sofie Emilsson, Uppsalaflickorna 

Alva Eriksson, Hammarbygymnasterna 

Ellen Haavisto, Eskilstuna GF 

Emmy Haavisto, Eskilstuna GF 

Sofia Malmgren, Hammarbygymnasterna 

Elin Sandberg, Hammarbygymnasterna 

Vilma Sten, Stockholm Top Gymnastics 

Saga Tran, Hammarbygymnasterna 

 

Birgitta Rittner 

 

 

FOTO: Yvonne Stensson 



Ny specialutrustad gymnastikhall i Östersund 
2013-12-11 

Yvonne Stensson på Gymnastikförbundet Mitt har skrivit ett trevligt reportage från den nya hallen i 

Östersund: ”- Jag kan inte sluta le och jag har inte sovit något inatt” säger en leende My Andersson, 

ledare i Östersundsgymnasterna och en av de som arbetat hårt för att förverkliga gymnastikhallen i 

Östersund. Efter fem år av kämpaglöd, svett och tårar, så var det så äntligen dags för invigning av 

Östersund arena, en mötesplats för gymnastik, ishockey, bandy och konståkning. 

I mars 2008 började denna resa. Då hölls ett stormöte där kommunen och nästan alla idrottsföreningar i Östersund var 

representerade. Efter presentation av de olika idrotterna fick föreningarna själva lista vilka idrotter som skulle prioriteras 

gällande ny arena. Gymnastiken kom på första plats. Ett viktigt erkännande och en mycket viktig utgångspunkt för det 

fortsatta arbetet, inte minst med tanke på att det inte är självklart att i en vinterstad bygga en specialhall för gymnastik, en 

idrott där majoriteten är flickor som tränar. Fyra föreningar; Östersundsgymnasterna, Brunflo GF, Östersunds GF och Lits 

GF bildade Arenagruppen för att samla krafterna kring arbetet. Det visade sig vara ett lyckat grepp. 

 

Guidad premiärtur i hallen 
Före själva invigningen bjöds det på en första guidad tur av den nya gymnastikhallen,  som verkligen är en av de bästa i sitt 

slag. Den nya gymnastikhallen är utrustad för truppgymnastik,  kvinnlig och manlig artistisk gymnasti och trampoli. 

Östersundsgymnasterna har dessutom verksamhet inom rytmisk gymnastik och cheerleading. Här finns såväl lösa som fasta 

gropar, godkänd takhöjd för internationella tävlingar i trampolin och dessutom en ”off ice”-yta för fristående för trupp och 

rytmisk gymnastik, dock ej fullstor. Förutom alla nya redskap och gropar - vad sägs om specialbeställt friståendegolv, höj- 

och sänkbar landningsmatta/mjukmatta, herrbarr över grop, specialbeställd trampolin ut till grop, ringar som går att justera i 

hårdhet etc?  Ledarna skämtade om att det numera inte kommer att vara problem med tillgången på redskap, utan snarare hur 

man klarar av att nyttja alla de redskap som finns. 

Mycket nytt men även lite gammalt 
Östersundsgymnasterna lämnar nu med glädje Sporthallen bakom sig och ser fram emot att kunna få en effektivare träning i 

den nya hallen. De har lämnat kvar de flesta av de gamla redskapen i Sporthallen, men två redskap har återanvänts. Det ena är 

en gammal hopphäst, som nu fungerar som ett förberedande träningsredskap inför bygelhästen, samt en ca 20 år gammal 

”specialhink”. Tränaren Martin Persson hittade denna i ett förråd och har återupplivat den, då den är otroligt praktisk att 

använda vid träning av rotationer på bygelhästen. 



   

Martin Persson demonstrerar hur "specialhinken" används i praktiken. 

Invigningsceremoni och presentutdelning 
Invigningskvällen fortsatte med middag och den officiella invigningsceremonin. Temat var eld och is, där arenans alla 

verksamheter visades upp på olika sätt. Det hela avslutades med att fyra ungdomar som representerade de verksamma 

idrotterna, höll ett kort tal om hur de kände inför den nya arenan samt klippte invigningsbandet. 

 
Ingela Nilsson, Svenska Gymnastikförbundets styrelse,  var en av flera som ville uppmärksamma inviogningsdagen med en 

gåva. Här tillsammans med Östersundsgymnasternas kassör Pernilla Åsell. 

Öppet hus 
Dagen efter invigningen var det öppet hus i hela arenan och Svenska gymnastikförbundets representant Ingela Nilsson fick 

möjlighet att officiellt tacka Östersunds kommunalråd Karin Thomasson. Kommunalrådet berömde gymnastiken för det goda 

samarbetet genom hela processen och det ideella arbetet som lagts ner av många olika parter utan klagan. En framgångsfaktor 

anser hon vara att gymnastikföreningarna samarbetade kring hallfrågan och drog åt samma håll. Dessutom hade det inte varit 

möjligt att utrusta hallen utan alla kunskaper om mått, uppställningar, ergonomi och redskap utan gymnastikens experter. 

Från Gymnastikförbundets sida är vi tacksamma över både orken och modet kommunen har haft för att driva frågan om en 

specialhall för gymnastik och med tanke på alla barn som ställde sig i kö för att få börja träna så fyller hallen ett sedan länge 

uppdämt behov. Resultatet blev fantastiskt. 



 
Tack vare ett bidrag från Gymnastikens Vänner kunde en flexibel läktarlösning köpas in som, när den inte används, fälls in 

mot väggen och blir endast ca 40 cm djup. 

Mer om gymnastikhallen och Östersund Arena i media: 

Sveriges radio P4 Jämtland 

SVT Mittnytt 

Östersundsposten 

 

Yvonne Stensson 

 

 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=78&artikel=5725173
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/mittnytt/lyft-for-gymnastiken
http://op.se/sport/1.6570766--det-ar-skandinaviens-gymnastikarena-?fb_action_ids=10152043481883270&fb_action_types=og.recommends&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7b%2210152043481883270%22%3A714246005266887%7d&action_type_map=%7b%2210152043481883270%22%3A%22og.recommends%22%7d&action_ref_map=%5b%5d


 

Tre svenskar i UEG-toppen 
2013-12-07 

Under Europeiska Gymnastikförbundets (UEG) pågående kongress i Portoroz omvaldes 

förbundsordföranden Malin Eggertz Forsmark till vice ordförande, Per Sjöstrand valdes till ordförande i 

kommittén för TeamGym och Maria Ståhl till ledamot av kommittén för Gymnastics for All. Alla uppdrag 

för en fyraårsperiod. 

 

Birgitta Rittner 

 

Gymmix-kollektionen 
2013-12-05 

Gymmix Kollektion kommer efter årsskiftet att säljas och distribueras via Gymnastikförbundets egen 

webshop på www.gymnastik.se. Kollektionen kommer finnas kvar men sortimentet kommer ändras lite 

grann. Kläderna kommer att köpas in från Stadium Team Sales och även fortsättningsvis innehålla en 

baskollektion från Stadiums egna märke Soc. Just nu säljer vi ut den 'gamla' kollektionen med 

Gymmixkläder till halva priset - först till kvarn gäller! 

 

Iréne Samuelsson 

 

 

Cecilia och Birgitta, Gymmix-ambassadörer 



Två Gymmixambassadörer på plats 
2013-12-02 

Gymnastikförbundet Mellansvenska har rekryterat två Gymmix-ambassadörer som ska hjälpa till att 

sprida Gymmix varumärke i regionen, via uppsökande verksamhet i föreningarna. Vi har hämtat 

presentationen från regionens hemsida och vill också välkomna och presentera de nya ambassadörerna 

Cecilia von Hausswolff och Birgitta Kahn. Fler presentationer av Gymmix-ambassadörer i andra regioner 

följer. 

"Cecilia von Hausswolff, kommer från Linköping men är numer bosatt i Västra Mälardalen. Jag har alltid varit intresserad 

av träning och kost då jag har idrottat och tävlat sedan unga år, främst inom simning och distansritt. Upptäckte också 

aerobics på 90-talet, blev step up-instruktör och älskade det. Sen kom barnen och tävlandet och passledandet lades på hyllan 

under några år. Idag är jag dock igång igen, nu som gruppträningsledare i en Gymmix-förening i Västra Mälardalen där jag 

leder 3-5 olika pass/vecka. Aerobics och step up har fått lämna företräde för mer funktionella träningspass, men det är minst 

lika roligt att leda pass idag som det var för 20 år sedan!" 

 

"Jag heter Birgitta Kahn, är 50 år och flyttade till Hammarö i början av 90-talet. Eftersom jag hade småbarn då  började 

jag som barngympaledare i Hammarö GF. Sedan fortsatte jag som truppledare och utbildade mig även till truppdomare. Jag 

har varit ledamot i Hammarö Gymnastikförenings styrelse i många år, men för ca två år sedan hoppade jag av det uppdraget 

och blev invald i Gymnastikförbundet Mellansvenskas styrelse i stället. Jag tycker också mycket om att träna själv och det 

har gjort att jag varit instruktör för gruppträning här på Hammarö i ca tjugo år, först för Friluftsfrämjandet och sedan för 

Hammarö GF. Nu har jag tagit ytterligare ett kliv och blivit Gymmixambassadör, vilket känns väldigt spännande och 

utvecklande."  

 

Louise Nordenberg 

 

 

 

Anna Blid och Louise Nordenberg 

Louise Nordenberg vikarierande utbildningschef 
2013-11-26 

Under Anna Blids kommande barnledighet blir Louise Nordenberg, nu idrottskonsulent på 

Gymnastikförbundet Mellansvenska, vikarierande utbildningschef. Louise går parallellt med Anna i 

januari. När Louise finns på plats återkommer vi med kontaktuppgifter. 

 

Birgitta Rittner 

 



 

FOTO: Mobilfoto 

Stora framgångar i Future Cup 
2013-11-24 

Härliga rapporter från Österrike där de svenska gymnasterna gjort strålande insatser. Silver för det 

svenska laget, individuellt mångkampsguld till David Rumbutis i yngsta klassen och ett silver till Kim 

Wanström i äldsta klassen. 

Fredrik Pierreville skriver:   

De svenska grabbarna har gjort en fantastisk insats på Future Cup. Sverige vann silver på 229,1. Japan vann med 234,05. 

Individuellt vann David Rumbutis guld i yngsta klassen med 77,65. Kim vann silver med 75,35 i äldsta klassen. Guldet togs 

där av en gymnast från Japan med 77,50.  Hela delegationen har genomfört en kanoninsats inför och under tävlingen! 

 

Fredrik Pierreville/BR 

 

 

De svenska lagen i Nord-EM 2013 

FOTO: (mobilfoto) 

Brons för Pontus Kallanvaara i Nord-EM 
2013-11-22 

I årets Nord-EM blev det en femteplats i lag för herrarnas med 234,55 poäng . Pontus Kallanvaara var 

snubblande nära bronset med en fin mångkamp och nytt personbästa. Pontus tog också brons i räck i 

söndagens grenfinal. 

Mycket fin mångkamp av Pontus Kallanvaara - åtta tiondelar från brons och nytt PB på 80.0! Grenfinaler  för Pontus i 

fristående och räck, Carl Green i hopp, Michael Trane i ringar (även han med nytt PB i mångkampen, 78,0, och en åttonde 

plats). På damsidan blev det en 6:e placering för det unga svenska laget, som efter en lite skakig start i bom gjorde en fin 

tävling med få missar i fristående, hopp och barr. I  den officiella tävlingen blev Wilma Sten bästa svenska på 18:e 

plats.  (Fina insatser gjorde också de 'inofficiellt' tävlande:  Elin Sandberg,  och Saga Tran.) 



 

David Ahlin rapporterar per SMS från söndagens grenfinaler: ' Pontus Kallanvaara vann brons i räck med fina 13.5 och kom 

på sjätteplats i fristående med 13.175 efter några småmissar. Michael Trane kom sjua i ringar, 12.475, efter några steg i 

landningen. Carl Green landade fel efter första hoppet och stukade foten så det blev inte något andra hopp. 

På damsidan tog Elin Sandberg sjätte plats med en mycket fin barrserie som gav 11.575. ' 

_________________________________________________ 

  

Tidigare information: 

Dags att hålla tummarna för alla svenska gymnaster som representerar Sverige i helgens tävlingar! Seniorerna tävlar i manlig 

artistisk gymnastik i NordEM på Nord-Irland,  och de yngre gymnasterna i Future Cup i Österrike (SE SEPARAT 

RESULTATRAPPORT FRÅN DE SVENSKA FRAMGÅNGARNA I FUTURE CUP 2013). 

Damernas lag i Nord-EM: Saga Tran, Nicole Wanström,  Elin Sandström, Vilma Sten och Saga Svantesson.  

Sveriges herrlag i Nord-EM: 

Pontus Kallanvaara, Göteborgs Turnförening. Pontus reser till Nord-Irland med nytt personbästa och vinst i mångkampen 

vid lördagens tävling i Svenska Cupen. Han tävlar i mångkamp. 

Michael Trane, Brommagymnasterna. Michael vann mångkampen vid Mälarcupen för ett par veckor sedan, och även där 

blev det nytt personbästa. Även Michael tävlar i mångkamp vid Nord-EM.  

Carl Green, Motus Salto. Tog bronsmedalj i hopp vid senaste Nord-EM.  Carl tävlar också mångkamp.   

Prince Mayiza, Brommagymnasterna. Prince vann juniorklassen vid Mälarcupen och tävlar vid Nord-EM i fristående, 

bygel, hopp och barr.  

Karl Idesjö, Hammarbygymnasterna. Vann grenfinal ringar vid Mälarcupen juniorklassen för tre veckor sedan. Tävlar i 

ringar och räck i Nord-EM. 

Samtidigt tävlar två lag i Future Cup i Österrike: Sex juniorer och två ungdomar möter internationella lag. Totalt tävlar 12 

länder, däribland Japan och Canada.  De uttagna unga gymnasterna är Joakim Lenberg, Hampus Welin-Berger, David 

Rumbutis, Kim Wanström, Christian Cindric, Tony Do, William Broman, Filip Liedebeck. 

Vi önskar alla varmt lycka till och hoppas på både rapporter och bilder från tävlingarna! 

****** 

Extraläsning: Intl gymnasts notis om David Rumbutis från Mälarcupen 2013: 

Sweden's David Rumbutis, competing in the men's Youth category, was the most successful gymnast of the competition with 

seven gold medals and one silver (pommel horse). Rumbutis, 13, is the son of former Soviet team memberSergei 

Rumbutis (inventor of the triple front off high bar) and younger brother of Swedish team member Julia Rumbutis. Daivd 

trains at Stockholm's Brommagymnasterna Club with Russian-born coach Alexander Manyakin, who has called Rumbutis 

the most talented gymnast he's ever seen. (Click here for video of Rumbutis training a triple-twisting double back and a triple 

front on trampoline.) 

 

David Ahlin (resultatrapport) och Birgitta Rittner 

 

 

EUROGYM2014 - redan en braksuccé 
2013-11-15 

Nu är det verkligen bråttom att hänga på! 862 ungdomar från hela landet är anmälda till EUROGYM2014 i 

sommar och vi har redan passerat 'taket' 4500 deltagare. Väntelista upprättad! Plats finns dock ännu i 

några av masstrupperna så skynda dig att skicka in en anmälan till detta event i världsklass. Det kommer 

att bli grymt! 

http://www.youtube.com/watch?v=objtECnwXmo
http://www.youtube.com/watch?v=OMZidQ_F-a4
http://www.youtube.com/watch?v=OMZidQ_F-a4


Sverige kommer att ha den största delegationen under EUROGYM2014 i Helsingborg 13 - 18 juli.  Minnen för livet väntar! 

862 svenska deltagare är tio gånger fler deltagare än under senaste EUROGYM i Portugal 2012. 

 

4500 unga gymnasterna i åldern 12 - 25 år möts i Helsingborg och jättetruppen med de gula och blå gymnasterna blir 

ambassadörer i mötet med gymnaster från 18 andra länder!  (England, Island, Danmark, Norge, Finland, Portugal, Frankrike, 

Italien, Schweiz, Tjeckien, Slovenien, Holland, Belgien, Luxemburg, Grekland, Tyskland, Estland, Ryssland). Det blir en 

fantastisk gymnastikfest för hela Europa med Sverige som värd. 

Inte anmäld men vill vara med?  

Har du lust att uppleva EUROGYM fast du/din förening inte är anmäld? Kontakta då en av de regioner som ordnar 

masstrupper (lista nedan) så har du troligen fortfarande en möjlighet. 

Eventmaker istället? 

Du kan även medverka som Eventmaker. När över 4500 deltagare från hela Europa samlas och tar över Helsingborg med 

gymnastiken i fokus behövs en hel här av Eventmakers som ser till att visa Sverige från sin bästa sida. Ja, du fattade rätt; DU 

kan se till att göra detta till det bästa EUROGYM någonsin. Har du någon specialtalang som du tror kan gynna evenemanget 

eller brinner du bara helt enkelt för att hjälpa till hela veckan och inte missa en sekund? Hör då av dig 

till info@eurogym2014.org med en kort beskriving av vem du är, vad du kan och vad du vill bidra med. Då kan det bli så att 

just DU blir en del av sommarens roligaste gymnastikevent! 

Föreningar och regioner som medverkar på EUROGYM2014 

 

Regioner med masstrupper: 

Gymnastikförbundet Mellansvenska. Kontakta mellansvenska@gymnastik.se 

Gymnastikförbundet Syd. Kontakta syd@gymnastik.se 

Gymnastikförbundet Uppsvenska. Kontakta uppsvenska@gymnastik.se 

Gymnastikförbundet Öst. (Masstrupp för killar!). Kontakta ost@gymnastik.se  (Läs mer och anmäl dig HÄR). 

 

Föreningar: 

Fagersta GF 

GF Holmsundsgymnasterna 

GF Idrott 

GF Ling 

GF Nissaflickorna 

GF Uppsalaflickorna 

GK Hermes 

GK Norra Norden Kiruna 

GK Splitt 

GF Fram 

Göteborgs Turnförening 

Halmstad GF 

Helsingborgs Turnförening 

Horreds SK 

Hudiksvalls GF 

KFUM Kristianstad Gymnastik 

Klippans Gymnastikkrets 

Kämpinge GF 

LUGI Gymnastik 

Nya IF Gymnasterna 

Nättraby AIS/Rödebygymnasterna 

Sigtuna Märsta Gymnastikklubb 

SOL-flickornas GF 

Trelleborgs Gymnastics&Dance 

Umeå GF 

Vänersborgs GF 

  

Titta också på video och läs mer om EUROGYM2014 via länken! 

 

Jonas Juhl/BR 

 

mailto:info@eurogym2014.org
mailto:mellansvenska@gymnastik.se
mailto:syd@gymnastik.se
mailto:uppsvenska@gymnastik.se
mailto:ost@gymnastik.se
http://old.gymnastik.se/Distrikt/GF-Ost/Ungdom/Preliminaranmalantillregionstrupp-EuroGym2014/
http://old.gymnastik.se/Ungdom/EUROGYM2017/Eurogym2016/


 

Jonna Adlerteg på barr vid EM i Moskva 2013 

FOTO: Christian Thomassen 2C.no 

Jonna Adlerteg nominerad till Lilla Bragdguldet på 

Idrottsgalan! 
2013-11-13 

Jonna Adlerteg, silvermedaljör i barr vid EM i Moskva 2013, är en av de fyra nominerade i kategorin Årets 

nykomling - Lilla Bragdguldet vid Idrottsgalan 2014! Övriga nominerade är friidrottaren Irene Ekelund, 

Stina Nilsson, längdskidor, och Johannes Skagius, simning. Fyra duktiga och väl förtjänta idrottare - men 

vi håller såklart på den enastående gymnasten Jonna. 

Mer att läsa om nomineringarna på SVT:s hemsida. Håll tummarna för Jonna! 

 

Birgitta Rittner 

 

 

 

Svensk representation i EM i Aerobic gymnastics 
2013-11-10 

Ännu en internationell gymnastiktävling denna novemberhelg! 22 länder gör upp om medaljerna i EM i 

Aerobic Gymnastics i Arques, Frankrike. Sverige representeras av Ann Therese Johansson (på bilden 

ovan tillsammans med assisterande tränare Malin Lundqvist.) Ordförande Malin Eggertz Forsmark finns 

också på plats i sin roll som vice ordförande i UEG och ordförande i mästerskapets Appeal Jury. 

 

http://www.svt.se/sport/nomineringarna-till-idrottsgalan-2014


 

Brommagymnasterna tog NM-guldet! 

FOTO: Andreas Gustafsson Popa 

Äntligen - herrarna tog hem guldet! 
2013-11-08 

Fina tävlingar och fina prestationer i NM i Odense - och herrarnas final kunde inte slutat bättre för svensk 

del. Det efterlängtade guldet och inte minst en seger över de respekterade danska vännerna till 

Brommagymnasternas herrar! Grattis också till Örebros damer som tog NM-silver, till Höganäs damer för 

NM-brons och till Brommagymnasternas mixedlag som också de kommer hem med medalj - här blev det 

också ett brons! Intresset för truppgymnastik är - som vi vet - stort. Preliminära siffror från Danmark 

säger att 50 000 unika tittare följde streamingsändningarna! 

Till  hemsidan för Teamgym 2013 

Videolänkar - alla teamen 

Youtubefilm - bland annat pratar en nöjd guldtränare (och dansk) gymnastiknörd som heter Jonas Juhl! 

  

 

  

 

(Foto Andreas Gustafsson Popa). 

http://www.dgf.dk/events/default.asp?Num=966&Menu=1317
http://www.gymfotovideo.dk/video/videoshow.asp?Kat=161
https://www.youtube.com/watch?v=rlZq_u56Q-c&feature=youtube_gdata_player


Framgångar på Mälarcupen 
2013-11-04 

Allhelgonahelgen var det 30-årsjubileum för Mälarcupen, Sveriges enda internationella tävling i artistisk 

gymnastik. Det firades med många svenska framgångar och nya publikrekord. Över 200 gymnaster från 

nio länder deltog. Mälarcupens traditionella lagtävling togs hem av Brommagymnasterna på herrsidan 

och av Hammarbygymnasterna på damsidan. Herrarnas seniorlandslag vann landskampen mot Skottland. 

Och Brommagymnasten Michael Trane fick äntligen ett efterlängtat genombrott - nytt personbästa i 

herrarnas mångkamp där han också kammade hem segern. 

Alla resultat på www.malarcupen.se och ett - som vanligt - fint bildreportage på Vera Sports hemsida. 

 

Birgitta Rittner 

 

 

Samuel ser fram mot helgens Mälarcup 
2013-10-31 

10-årige Samuel Berge är i Stockholm för att tävla i sin första internationella tävling – 30-årsjubilerande 

Mälarcupen - och kom på besök på Gymnastikförbundet. Vi passade på tillfället att ställa den klassiska 

idrottsfrågan till Samuel: ’Hur känns det’? - Det känns lite pirrigt men roligt! Och det som är speciellt nu 

är att man får möta äldre gymnaster och gymnaster från andra länder och kan se hur duktiga de är, säger 

Samuel. 

Samuel är en av Motus Saltos unga talanger och tävlar i ungdomsklassen. – Vi är sju från Motus, två  som tävlar i samma 

klass som jag och så fyra seniorer.  Samuel och hans klubbkamrater – och andra svenska gymnaster – möter deltagare från 

Island, Finland, Norge, Irland. I seniorklassen tävlar gymnaster från Sverige, Skottland, England, Nederländerna och 

Holland, Finland, Norge och Island. I damernas tävling möts gymnaster från Sverige, Finland och Danmark. 

 

- Vilken är din favoritgren och varför? 

- Bygel, svarar Samuel utan att tveka. Det är mitt bästa redskap! 

 

Lycka till, Samuel, och alla andra unga och äldre gymnaster i manlig och kvinnlig artistisk gymnastik som samlas i 

Åkeshovshallen under Mälarcupen i helgen 2 – 3 november. Samuel startar på lördag kl 14. Vi håller tummarna. 

Mer om tävlingarna på Mälarcupens hemsida 

 

Birgitta Rittner 

http://www.malarcupen.se/
http://www.verasport.se/bildreportage.aspx?id=369
http://www.malarcupen.se/


 

SOK-stöd till unga talanger 
2013-10-28 

SOK har tagit ut sju talangfulla gymnaster i manlig artistisk gymnastik för deltagande i Olympic Camp. 

Fredrik Pierreville berättar om bakgrunden till helgens läger. 

- SOK, Svenska Olympiska Kommittén har startat en ny satsning på ungdomar som håller mycket hög nivå. En av de 19 

idrotterna som ingår är alltså manlig artistisk gymnastik, och i den gruppen finns Christian Cindric, Hampus Wellin-Berger, 

Joakim Lenberg, David Rumbutis och Kim Wanström (på bilden ovan tillsammans med tränarna Alexander Manyakin, 

Daniel Sundell och Fredrik själv). Hamza Gungur och William Broman är också med i gruppen men var inte med under 

Youth Olympic Camp denna gång. 

- Målet är att de med SOK som stöd ska ha möjlighet att kvala in och nå finalplats på OS 2020 och 2024. Under 

lägret genomfördes kontroller av sjukgymnaster av varje enskild idrottare, styrketester och konditionstester. Vi fick också 

lyssna på inspirerande  föreläsningar av Stefan Holm, Terese Alshammar och Jörgen Persson, berättar Fredrik Pierreville. 

 

Kim Wanström styrketest i bänkpress ovan och nedan pustar Christian Cindric ut efter att ha givit allt på 3000 m! 



 
 

Läs mer om talangsatsningen på SOK:s hemsida: 

http://www.sok.se/5.3e7f4ba7140fff9e8b325b8.html 

http://www.sok.se/5.3e7f4ba7140fff9e8b32644.html 

 

Birgitta Rittner 

 

 

 

Ett uppskattat samarbete fortsätter! 

Förlängt samarbete med Vera Sport 
2013-10-17 

Idag har ännu ett viktigt avtal skrivits under! Vera Sport förlänger sitt samarbete med 

Gymnastikförbundet. Avtalet innebär bland annat att Vera Sport fortsätter som landslagssponsor med 

tävlingsdräkter, fram till och med 2016. - Vi har ett långt och gott samarbete sedan tidigare, och är glada 

för att ha en kvalitetspartner som Vera Sport vid vår sida, säger förbundets marknadschef Anne 

Lindström. På bilden från vänster: Vera Sports Mats Jonsson, Anne, Stefan Bengtsson, och Monica 

Nyberg, Vera Sport. Mer information om avtalets innehåll och villkor kommer senare att distribueras 

direkt till berörda landslagsledare och tävlingsarrangörer. 

 

Birgitta Rittner 

 

 

http://www.sok.se/5.3e7f4ba7140fff9e8b325b8.html
http://www.sok.se/5.3e7f4ba7140fff9e8b32644.html


 

Idrottens kaleidoskop: svensk gymnastik! 
2013-10-08 

Tisdag 8 oktober följer bilagan 'Sport & Affärer' med i Dagens Industri. I bilagan har förbundsordföranden 

Malin Eggertz Forsmark medverkat med en krönika som beskriver bredden och mångfalden i Svensk 

Gymnastik. Läs hennes krönika här (eller i Dagens Industri-bilagan) - och sprid den gärna vidare! 

 
Foto: Urszula Striner 

Den svenska gymnastikrörelsen växer varje år och formas idag av drygt tusen 

medlemsföreningar över hela landet med totalt 213 000 medlemmar. 

Att inte slå sig till ro, att fortsatta utvecklas för att erbjuda ännu bättre verksamhet till så 

många som möjligt, oavsett ålder, behov och ambitionsnivå. Det är att alltid befinna sig i 

rörelse. Så är svensk gymnastik.  Ständigt pågående utveckling, en mångfald av verksamheter 

och kontinuerlig tillväxt.  Öppenhet inför ungdomars krav på friare verksamheter. En 

balansgång mellan ytterligheter, mellan historik och nutid, mellan bredd och elit. 

Tävlingsgymnastik toppen på ett isberg  

Svensk gymnastik i media symboliseras oftast av tävlingsgymnastik. Här exponeras de mest 

framgångsrika gymnasterna men på senare år även den starka kritik som riktats mot 

elitgymnastikens kultur. Förbundsstyrelsen, med stöd av en beställd extern forskningsrapport, 

har ett långsiktigt och omfattande förändringsarbete igång. 

Det finns idag 23 000 tävlingsgymnaster. Av dem är 21 000 truppgymnaster.  Resten fördelar 

sig över kvinnlig och manlig artistisk gymnastik, rytmisk gymnastik, trampolin och DMT, 

hopprep och aerobic gymnastics.  Men svensk gymnastik består framför allt av en mosaik av 

gymnastik utan tävlingsinslag: 90 000 barn i barngympa, 100 000 vuxna i gruppträning och 

motionsgymnastik och en härligt brokig ungdomsverksamhet med allt från cheerleading, 

showdans och uppvisningar till parkour och tricking. Liksom i ett kaleidoskop skakar varje 

gymnastikförening ihop sin egen mix. Ingen förening är riktigt den andra lik och 

möjligheterna är nästan obegränsade. 



Internationella framgångar och internationella arrangemang 

Att finnas på den internationella idrottskartan är viktigt och svensk gymnastik är väl 

representerad. Vi hämtar impulser och kunskap från andra länder men vill också påverka 

gymnastikens globala utveckling. Vi deltar aktivt i Riksidrottsförbundets arbete för att få fler 

internationella evenemang till Sverige och är stolta över att ha arrangerat det första officiella 

EM för truppgymnastik i Malmö 2010. Sommaren 2014 är det dags igen. Då har svensk 

gymnastik värdskapet för EUROGYM, en festival för över 4000 ungdomar från hela Europa. 

De samlas i Helsingborg för att umgås, delta i uppvisningar, galor och workshops IRL och 

online. Året därpå går Gymnaestradan i Helsingfors, ett av världens största idrottsevenemang 

utan tävling med runt 25 000 deltagare i alla åldrar. Dit åker en trupp på tusen svenska 

deltagare mellan 5 och 90 år. Enskilda gymnastikföreningar deltar också varje år på eget 

initiativ i andra internationella festivaler. 

Ännu några bilder i gymnastikens kaleidoskop – där de viktigaste bitarna är härlig 

gemenskap, nya vänner och samvaro över nations- och åldersgränser. 

Barn blir smarta av gympa 

Det finns allt mer forskning som visar på samband mellan motorisk träning och inlärning. Nu 

finns också belägg för att satsningar på fysisk aktivitet i skolan även ger samhällsekonomiska 

vinster.  Under hela min tid som ordförande i Gymnastikförbundet har vi systematiskt 

informerat beslutsfattare och opinionspåverkare på riks- och kommunal nivå om vikten av att 

barn tidigt får grundläggande motorisk träning och skolans stora betydelse. Behovet av 

rörelseträning växer och möjligheter till fysisk aktivitet måste erbjudas barn både i och 

utanför skolan. 

Vi driver kampanjer. BARN BLIR SMARTA AV GYMPA är det kaxiga uttrycket för vad 

många forskare är eniga om. Den som vill veta mer hittar mer av de kunskaper vi samlat 

under detta paraply på vår hemsida. 

En annan kampanj med samma mål är Årets Gymnastikkommun. I år belönades Malmö Stad. 

De fick priset av flera skäl. För sitt banbrytande arbete genom Bunkefloprojektet, för 

hälsoekonomiska kalkyler av vilka samhällsvinster ökad tid för fysisk aktivitet i skolan ger, 

men också för att man i denna stora kommun har genomtänkt utrustning för rörelseträning i 

idrottslokalerna. 

Uppvisningar och glädje 

Gymnaster och gymnastikföreningar deltar gärna i stora publika arrangemang som alltid drar 

stora deltagar- och publikskaror. Även här kan kaleidoskopet formas på många vis: 

Uppvisningar i samarbete med 1.6-miljonerklubben eller Rosa Bandet för att bidra till 

insamling för viktiga forskningsinsatser.  Bamsegympa i Almedalen eller parkour i 

Hagaparken.  Det är en inspirerande att se alla klättrande, hoppande och rullande barn i 

Almedalsparken där vi deltagit under Idrottens dag i många år.  

Framtidsutmaningar 

Utmaningar saknas inte. En är de långa köerna till barngymnastiken där den oavbrutna 

tillväxten skapar behov av fler och välutrustade gymnastikhallar.  Vi vill kunna ta emot ännu 

fler av de tusentals barn som idag står i kö till barngympan, så viktig för barnens motoriska 

utveckling och en grund för ett aktivt idrottsliv – både i och utanför 

gymnastiken.  Tävlingsgymnastikens stora tillväxt betyder att det också behövs fler 

specialhallar för gymnastik.  Många års arbete för att nå politiker och andra beslutsfattare med 

information och förslag till lösningar börjar glädjande nog ge effekt i allt fler kommuner.  Nya 

hallar är på väg – men fler behövs! 

Men den största utmaningen är att få den ideella föreningsidrotten att utvecklas i takt med 

tiden. Den svenska modellen som bygger på 600 000 idrottsledares frivilliga engagemang 

behöver finna nya former för att vi även framöver ska ha en idrottsrörelse för alla. 



Gymnastiken med gränsöverskridande verksamhet har en viktig roll. Vi, föreningar och 

förbund, vill bidra till en god folkhälsa och kunna möta nya samhällskrav i framtiden.  

Öppenhet inför nya verksamheter 

Gymnastikens många ansikten har en hundraårig historia. Inom Gymnastikförbundets ramar 

’föddes’ både truppgymnastiken, uppvisningsgymnastiken och den tidiga 

husmorsgymnastiken. Husmorsgymnastikens moderna former är idag ännu en kaleidoskopisk 

bild av gruppträning och gymverksamhet hos oss men också hos våra framgångsrika 

’systerorganisationer’ Friskis och Svettis, Korpen med flera. Alla med ambition att erbjuda 

rörelseglädje och därigenom bidra till ökad folkhälsa.  Vår organisation vill stå öppen för det 

nya som händer, inom och utom det egna förbundet. I många av gymnastikens 

medlemsföreningar växer cheerleading som en stor ny verksamhet. Vi har också ett pågående 

projekt där vi öppnat dörrarna för parkour och tricking.  Ungdomar som ger ny energi in i 

våra föreningar. Nyttigt, utmanande, inspirerande, utvecklande och ännu en bild i vårt 

varierande kaleidoskop. 

Fysiskt och digitalt 

Vi är och förblir en fysisk verksamhet och lever tack och lov i gemenskap och personliga 

möten i gymnastikföreningen. Men liksom andra organisationer som vill utvecklas finns vi 

också i den digitala världen. Sedan många år i ett flertal digitala kanaler. Här når vi ut till en 

bredare omvärld med fler aktiviteter och bilder av den mångsidiga svenska gymnastikrörelsen 

än vad media vanligtvis bevakar.  Den digitala utvecklingen är en oerhört positiv möjlighet 

för alla idrotter som idag har svårt att synas vid sidan av de stora arenaidrotterna. För den som 

vill se gymnastikens många tävlingar och evenemang kan jag bara rekommendera ett besök på 

Gymnastik-TV!  
 

Välkommen till gymnastikens härliga kaleidoskop!  

  
 

Malin Eggertz Forsmark, förbundsordförande 

 

 

SVT-undersökning om tidig elitsatsning 
2013-10-07 

SVT:s sportredaktion har genomfört en stor undersökning om landslagsaktivas egen inställning till tidig 

elitsatsning (före 13 års ålder). 17 av 28 kontaktade landslagsgymnaster har besvarat SVT:s enkät. Pia 

Josephson, sportchef tävling på Gymnastikförbundet: - SVT:s initiativ att undersöka landslagsaktivas 

egen inställning är välkommet. Det breddar perspektivet i den viktiga diskussionen om hur svensk 

elitidrott ska utvecklas. Vad truppgymnasten Jacob Melin säger i SVT:s intervju (se länk) ligger helt i linje 

med det pågående arbetet med förutsättningarna för och långsiktiga målsättningen med svensk 

landslagsgymnastik. Att se till gymnasternas bästa, inte bara till prestationerna, att stödja och 

vidareutbilda våra tränare, och i detta sammanhang även se till hur vi tränar och vad vi tränar på. 

Hela undersökningen, liksom en intervju med trupplandslagsgymnasten Jacob Melin, finns på SVT:s hemsida. Det finns 

också möjlighet att delta i debatten via sociala medier (#barnelit). Se även ett kort filmklipp med Jacob. 

16 av de 17 deltagande landslagsgymnasterna inom gymnastik har svarat att det är 'ganska' eller 'mycket' bra. Gymnastik- och 

tennisidrottarna är mest positiva till tidig elitsatsning enligt SVT:s undersökning. 

I diskussionerna förekommer många olika begrepp - RF har på sin hemsida lagt ut lite information med definitioner som kan 

vara intressant att ta del av. 

 

Birgitta Rittner 

http://www.svt.se/sport/elitsatsningar-bland-barn-skillnaderna-mellan-idrotterna
http://www.svt.se/sport/svt-granskar-elitidrottsatsning-for-barn
http://www.rf.se/Vi-arbetar-med/Barn-och-ungdomsidrott/Begreppen/


 
Kulturdepartementets fotograf på plats i Hudikgympan 

Kulturdepartementet lyfter Hudikgympans 

'Smartprojekt' 
2013-10-02 
- Hej, jag ringer från Kulturdepartementet. Jag har fått tips om ett spännande projekt som er förening 
driver just nu! Ungefär så lät det när Hudikgympans kanslist Elin Ek svarade i telefonen för en tid 
sedan.... 
-Det är ju inte varje dag som ett departement ringer, så det var med stor glädje som Elin berättade mer om föreningens 

'Smartprojekt' (som vi tidigare skrivit om här på hemsidan i en särskild notis): 

-    Jag nämnde planerna på gympafritids, 'Smarttröjorna' som föreningens barn fått, Bamseutegympan på sommaren och de 

nya koncepten vi har med Gympakidz och Gymmix. Jag berättade också att vi tappar ungdomar men jobbar för att behålla 

dem, antingen som ledare, gymnaster eller både och, och att vi utbildar ledare för att alla barn ska få utmaningar i 

gymnastiken. 

Kulturdepartementet letade goda exempel i vårt land på hur man arbetar med att få fler barn och ungdomar att röra sig. 

 

Peter Engström och dottern, tioåriga truppgymnasten Ellen,  framför kameran: 

 
- De tyckte att vårt projekt var så bra och ville därför lyfta fram det så att fler föreningar kan ta efter. Två journalister kom på 

besök i föreningen, fotografen Kristian Pohl och reportern Dan Hafström.  De välkomnades av Elin Ek, projektledarna 

Maggan Mörk och Lena Rahm samt kommunikatören Anna-Karin Widehammar i föreningens lokaler under träningstid.   

 

 
   

http://old.gymnastik.se/Startsidenyheter/fore2013/2013/2013Annat/juli-sept/IHudikhanderdet/


Hur fick departementet reda på projektet?    

        

-  Kulturdepartementet arbetar just nu med två samhällsproblem: att barn rör sig och läser mindre. De gör en skrift som ska 

belysa olika initiativ och projekt som syftar till att väcka barns lust att läsa och röra sig. 

 

Departementet fick tips av Lena Björk på Riksidrottsförbundet, och valde att skriva om detta som ett bra exempel på 

idrottsrörelsens ambition att förnya sig och bredda sin verksamhet. De sade själva: - Det är också roligt att skriva om något 

som sker "norröver". Våra övriga besök för skriften är i Stockholm, Sunne och Svedala i Skåne. 

 

Reportern Dan Hafström intervjuar föräldern Peter Engström 

 
 

 

-  Skriften ska tryckas i slutet av oktober och kommer bland annat att distribueras av de 50 myndigheter som ligger under 

Kulturdepartementet. 

 

Något att se fram mot, tycker vi inom Svensk Gymnastik! 

__________________________________________________ 

  

FAKTA OM PROJEKTET 'HUDIK BLIR SMART AV GYMPA' 
Forskning visar att gymnastik tränar hjärnan till bättre inlärning – man blir smart av att gympa. Gymnastikförbundet 

uppmärksammar detta i projektet BARN BLIR SMARTA AV GYMPA. I Hudiksvall drivs en lokal variant som kallas 

HUDIK BLIR SMART AV GYMPA. Projektet pågår 2013-2015 och syftar till att: 

 Utöka verksamheten och få fler aktiva medlemmar i enlighet med Gymnastikförbundets Vision för år 2020 genom att 

starta nya grupper i Gymmix, Parkour, Bamseutegympa och Gymnastikfritids. Idag har föreningen nästan 1000 

medlemmar. 

 Få fler trogna medlemmar och utveckla verksamheten så att medlemmarna väljer att idrotta högre upp i åldrarna. 

 Marknadsföra föreningen, stärka varumärket och tydliggöra att gymnastik gör oss smartare. 

 Satsa ännu mer på barn- och ungdomsledarutbildning. 

http://www5.idrottonline.se/HudiksvallsGF-Gymnastik/KONTAKT/Smartprojektet/ 

 
Anna-Karin Widehammar/Birgitta Rittner 
 

 

http://www5.idrottonline.se/HudiksvallsGF-Gymnastik/KONTAKT/Smartprojektet/


 

FOTO: Christian Thomassen/2C.no 

Fall i barr - men 'defen' satte Ida i VM 
2013-10-01 

Tre grenar gick bra men i barr fick Ida tyvärr trassel med ett oväntat moment redan i starten - den 

spektakulära nya övningen 'def' satte hon dock fint och gjorde i övrigt bra ifrån sig under VM i Antwerpen. 

- Synd på fallet. Jag är ändå nöjd med min insats, säger Ida, som nu siktar på nästa stora tävling, EM 

2014. 

Idas totalpoäng blev 52,140 - en bit under hennes personbästa så potentialen finns! Fallet i barr, Idas annars starkaste gren, 

drog ned poängen. - Jag startade i bom och var kanske lite nervös. Efter lite vingel i bomserien gick det jättebra med både 

fristående och hopp. Och det svåra momentet, def, i barr, satte hon - vilket var ett av hennes mål med årets VM-deltagande, 

att få visa upp sig internationellt med sin nya övning. Den har mötts med applåder under podieträningen! 

Idas poäng: bom 12,633; fristående 13,100; hopp 13,866 óch barr 12,541. Totalt i årets VM blev det en 32:a plats. Bästa 

placeringen fick hon i fristående där det blev en 27:e plats av totalt 105 tävlande i denna gren. Nästa stora mål för Ida är EM 

2014! 

Länk till samtliga resultat 

  

 

Birgitta Rittner 

 

 

http://figlive.sportcentric.com/vsite/vnavsite/page/directory/0,10853,5261-206814-224037-nav-list,00.html


 

FOTO: Christian Thomassen/2C.no 

Sebastian Melander får fint VM-uppdrag 
2013-09-30 

Nu är VM i artistisk gymnastik igång. Nyss har Sebastian Melander svurit 'Coaches Oath' - ett stort och 

hedrande uppdrag i inledningen av VM i Antwerpen. 

 

Birgitta Rittner 

 

 

 

Malin Eggertz Forsmark i UEG-intervju 
2013-09-29 

Gymnastikförbundets ordförande Malin Eggertz Forsmark är också Europeiska Gymnastikförbundets 

(UEG) förste vice ordförande. En aktuell intervju med henne har precis distribuerats och vi bifogar en länk 

till originalintervjun (med en fri svensk översättning): 

Länk till orignalintervjun 

Artikeln i fri svensk översättning:  

Malin Eggertz Forsmark / Sverige, vice ordförande i Europeiska  Gymnastikförbundet ( UEG ) 
 

UEG : Kan du ge oss några detaljer om din bakgrund inom UEG och berätta lite kort om din gymnastikbakgrund?  

Malin Eggertz Forsmark : Jag har varit medlem i EG av UEG sedan 2005 och valdes till förste vice ordförande under 2009. 

Jag har aktivt tränat och tävlat i olika sporter men det var gymnastik som fångade mitt intresse. Jag har varit tränare och 

gymnast på nationell nivå och blev svensk mästare i truppgymnastik 1984. Jag har arbetat i olika positioner inom Svenska 

Gymnastikförbundet sedan början av nittiotalet. Invald i styrelsen 2000, vice ordförande 2002 och sedan 2004 ordförande. 

Jag har också haft flera positioner i kommittéer och arbetsgrupper inom det svenska Riksidrottsförbundet och var ledamot i 

Svenska Olympiska Kommittén 2006-2009. 

 

UEG : Vad är din professionella verksamhet och hur förenar du den med ditt engagemang i UEG ?  

Malin Eggertz Forsmark : Sedan 2011 är jag VD för World Village of Women Sports , ett centrum för forskning och 

utveckling med inriktning på kvinnlig idrott och hälsa  som är under uppbyggnad i Malmö. World Village of Women Sports 

är ett brett initiativ som kommer att omfatta forskning , utveckling och tester, och skapa ett nav där idrott , universitet och 

näringsliv samverkar för att främja kvinnlig idrott . 

 

UEG : Berätta om ditt samarbete med de olika UEG-organen.  

Malin Eggertz Forsmark : Arbetet inom PB och EG tillsammans med personalen har fungerat utmärkt under ledning av 

president George Guelzec . Det är inte lätt med olika bakgrund , kultur och språk , men jag tror att vi har haft en hel del 

givande diskussioner  öppenhet om de beslut som fattats och en hel del skratt också. 

http://www.ueg.org/files/newsletter/editor/files/UEG_MEF%20def_e.pdf


 

UEG : För att komma tillbaka mer specifikt till ditt mandat 2009 - 2013 , hur skulle du definiera ditt arbete över 

dessa fyra år , och vilka stora "projekt " har särskilt krävt din uppmärksamhet och insats?  

Malin Eggertz Forsmark : Mitt ansvar har varit kommunikation och marknadsföring . Det är ett svårt område med tanke på 

hur snabbt allt händer och att UEG har begränsade resurser . Ändå kan vi se tillbaka på en period där vi förnyat avtal 

med  EBU , lanserat en ny hemsida  och sociala medier som Twitter och Facebook, liksom framgångsrik webstreaming av 

mästerskap som ett komplement till TV . Personalen på UEG driver utvecklingen vidare och jag är glad att vi beslutat att 

satsa på en heltidsanställd kommunikationschef för några år sedan . Allt detta arbete är viktigt för oss när vi letar efter 

partners och sponsorer liksom när vi vill attrahera aktiva och tränare . Självklart måste jag nämna samarbetet med Sinergi , 

som resulterade i ett avtal med Kapital Bank, liksom redskapspoolen som exempel på goda parnerskap som gynnar både 

UEG och de nationella förbund som arrangerar mästerskap.  

 

UEG : Hur skulle du rangordna de tre huvudlinjer som styr UEG sedan fyra år : sport , finans och kommunikation ? 
Malin Eggertz Forsmark : Naturligtvis är själva idrotten gymnastik den viktigaste. Det är vår kärnverksamhet - vår passion . 

Men utan pengar och kommunikation blir det ingen utveckling . Du måste arbeta med alla tre och rangordningen är inte en 

viktig fråga . De är beroende av varandra 

 . 

UEG : Låt oss tala om framtiden ...  

Malin Eggertz Forsmark : Det gladde mig att höra IOKs erkännande av gymnastik som en av de tre mest värdefulla OS-

sporterna . Det är vad jag ser för framtiden. Att fortsätta utvecklingen av gymnastik som en topp-elitidrott utan att glömma att 

även fortsätta utvecklingen av gymnastik som en idrott för hälsa och fritid . Gymnastik för alla har en sådan potential och 

UEG måste öka ansträngningarna för att främja breddgymnastiken. Idrott är så viktigt för hälsa och gemenskap och 

gymnastik har en särskild roll att spela . Det finns ingen annan idrott i Europa som kan visa nästan 10 miljoner aktiva som 

utövar gymnastik i bred mening, som aktiva medlemmar i föreningar och klubbar . 

 

UEG : Vad behöver gymnastiken för att locka fler sponsorer ?  

Malin Eggertz Forsmark : Gymnastik är en svår sport och trots det stora intresset under OS , osynlig mot omvärlden. Det är 

en svaghet för en idrott som vill attrahera sponsor och det är också därför det är så viktigt att fortsätta arbetet med 

kommunikation och marknadsföring samt att arbeta brett med gymnastik för alla . 

 

UEG : Finns det för få eller för många gymnastiktävlingar?  

Malin Eggertz Forsmark : Den internationella kalendern är redan överfull . UEG bör fokusera på mästerskap och befintliga 

evenemang för att göra dem ännu bättre . Vår image är avhängig av vår förmåga att organisera och presentera evenemang 

som lockar många . 

 

UEG : Vilken roll spelar gymnastik i barns utbildning?  

Malin Eggertz Forsmark : Gymnastik har så många fördelar för små barn. Här tror jag vi kan göra mer för att öka intresset i 

dagens samhälle.  

 

UEG : Hur ser du på kvinnor i organisationsledningen?  

Malin Eggertz Forsmark : Det är viktigt för en organisation att både kvinnor och män deltar i beslutsprocessen och på 

ledningsnivå . Ansträngningarna  för att nå jämställdhet inom idrotten måste fortsätta . 

  

EG : Till slut, vad önskar du dig framöver?  
Malin Eggertz Forsmark : Jag hoppas att kunna fortsätta mitt arbete inom UEG under nästa cykel, att vara en del av 

utvecklingen av denna viktiga kontinentala organisation . 

 

Birgitta Rittner 

 



 

Ida 2011 

FOTO: copyright Christian Thomassen 2Cno 

VM-dags för Ida Gustafsson 
2013-09-26 

Ida 'Idi' Gustafsson har haft en lyckad säsong. Personbästa på 54,50 och en historisk tiondeplats i 

mångkampen i EM 2013. Nu är det dags för Idas andra VM i karriären. Dit åker hon med ett vässat 

tävlingsprogram. Tävlingsstart den 1 oktober kl 14. Heja Ida! 

Många frågar om man kan följa tävlingarna via streaming live - vi har inte fått någonn såda information men det går att följa 

tävlingarna på olika sätt i sociala medier. Följ  tävlingarna via FIG:s microsajt - och framför allt, håll tummarna och heja er 

hesa på Sveriges mycket skickliga VM-gymnast 'Idi'!   

YouTube http://www.youtube.com/figchannel, 

Facebook https://www.facebook.com/fig.gym, 

Twitter https://twitter.com/officialFIG 

Google+ http://gplus.to/FIGymnastics   

 Ida reser till VM med en ny avancerad övning i sitt barrprogram, en Def.Övningen, som har den högsta svårighetsgraden 

G, är en helskruvad Ginger. Den blev en snackis redan vid hennes deltagande i Challenger Cup i Osijek för kort tid sedan. Ida 

är en av få i världen som kan utföra denna svåra övning. Också i bomprogrammet har hon höjt  svårighetsgraden  med en ny 

övning, en  helskruvad Salto till mage. 

Nedan bild från Idas podieträning. Foto och copyright: Christian Thomassen/2CFoto.no 

 

Ida tävlar i subdivision 1 tillsammans med gymnaster från Korea, Kina, Nederländerna och Frankrike. Också gymnaster från 

Rumänien och USA finns med i samma subdivision. - Det bör innebära mycket publik och bra domaruppmärksamhet, säger 

tränaren Sebastian Melander, som redan är på plats i Antwerpen tillsammans med Ida. Podieträningen är avklarad, allt gick 

bra, och Ida är enligt rapporterna fokuserad och lugn inför tävlingsstarten. 

141 kvinnliga gymnaster från 48 länder är anmälda till årets VM. Äldst är 38-åriga Oksana Chusovitina från Uzbekistan, 

yngst 15-åriga rumänskan Alina Stalina. 

Annamaria Jansson har hälsat på i Eskilstuna och gjort ett reportage som sändes i SVT.   Vi får SMS-rapporter  från 

Sebastian Melander och lägger upp dessa både här på hemsidan och på förbundets Facebook (länk till vänster här på 

hemsidan). 

Tisdag den 1 oktober kl 14 är det dags för 'Idi'.  Lycka till! 

http://antwerp2013.fig-gymnastics.com/
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Ffigchannel&h=sAQE2bMxU&s=1
https://www.facebook.com/fig.gym
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FofficialFIG&h=qAQEX1oOf&s=1
http://gplus.to/FIGymnastics
http://www.gymnastike.org/coverage/251079-2013-World-Championships/video/721070-Sweden-Ida-Gustaffson-Amazing-UB-Routine-with-Def
http://www.svtplay.se/klipp/1497005/gustafsson-min-barrserie-ar-unik


 

Rekorddeltagande på Gymnastikforum 2013 
2013-09-24 

I år slår Gymnastikforum alla tidigare rekord: 190 deltagare, från alla regioner och 56 olika föreningar, 

som tillsammans representerar olika nivåer av medlemsantal och olika inriktningar. På årets 

Gymnastikforum samlas styrelseordförande i föreningar och regioner, styrelserepresentanter, 

kommittéledamöter, tränare/ledare, idrottskonsulenter, förbundsstyrelsen och förbundsledningen. Riktigt 

goda förutsättningar för intensiva och utvecklande diskussioner och nätverkande! Varmt välkomna till två 

späckade dagar där vi gemensamt går vidare med det viktiga arbetet mot föreningarnas Vision 2020. 

 

Birgitta Rittner 

 

 

 

Anneli, Annika, Alexandra och Carina fr v till h 

Bra samarbete - Gymmix och 1.6miljonerklubben på 

Djurgården 
2013-09-16 



Så kom då 1.6miljonerklubbens Stora Hälsodag ute på Djurgården i Stockholm, en strålande 

septembersöndag! Alexandra Charles, ordförande och grundare till denna stora kvinnoorganisation, var 

tillsammans med Annika Jankell dagens entusiasmerande konferencierer. Gymmix på plats förstås, med 

Anneli Timén och Carina Forslund i spetsen. 

De visade upp ett flertal pass för att prova på. Populärt! Många armar i luften när Gymmix i sina rosa Gymmixtoppar drog 

igång från scenen med sin härliga musik och glädje! Dagen i övrigt var mycket  lyckad med många hälsoaktörer på plats. 

Många nyfikna medlemmar och ickemedlemmar fanns på plats, som också skulle 'gå för hjärtat' senare under dagen! Vi 

tackar den stora 1.6-miljonerklubben för trevligt samarbete både på Djurgården och på andra platser i landet (och vi vill ha 

fler bilder och berättelser från dessa också).  Det här gör vi gärna om! 

  

 

Gymmix bjöd på  prova-på-pass som alla kunde hänga med på. Vi hade också bord med information om 

var intresserade  personer kan börja träna i sin närmaste Gymmix-förening 

 

Iréne Samuelsson 

 

 

Suzanne Lundvall inleder elittränarutbildningen på Bosön 

Första steget i ny elittränarutbildning 
2013-09-15 

Helgen 14 - 15 september samlades landslagstränare och idrottskonsulenter för manlig och kvinnlig 

artistisk gymnastik, rytmisk gymnastik, trampolin och truppgymnastik och genomförde det första steget i 

den nya elittränarutbildning som är en del i 'Den svenska gymnastikmodellen'. Förbundets vice 

ordförande Suzanne Lundvall inledde dagarna med idel externa föreläsare från Riksidrottsförbundet: Fem 

timmars grundutbildning i nutrition, föreläsningar om skador och skadeprevention och motivationsteori. I 

de två dagarna ingick också en genomgång och diskussion av 'Svensk landslagsgymnastik - 

framgångsrik och hållbar' - ett första utkast. I ett senare skede kommer även tränare från föreningar på 

Junior- och SeniorSM-nivå att få motsvarande utbildning då även helgens gruppering kommer att få 

genomgå del två av utbildningen. 

http://www.1.6miljonerklubben.com/om-klubben/


Stefan Bengtsson kommenterar ny DN-artikel 
2013-09-14 

Gymnastikförbundets generalsekreterar Stefan Bengtsson kommenterar lördagens artikel i DN om 

elitgymnastiken. 

DN har idag 14 september publicerat en ny artikel om elitgymnastiken. Denna har sin utgångspunkt i att Staffan 
Söderberg inte längre är kvar i Stockholm Top Gymnastics.  I artiklarna finns även delar av intervjuer som 
reportern Lisa Edwinsson gjort med undertecknad, med förbundsordföranden Malin Eggertz Forsmark och med 
STG:s ordförande Patrik Tengwall. 
 
Föreningen har under en tid valt att inte offentliggöra de bakomliggande skälen men nu bekräftat bakgrunden 
efter en tilltagande ny ryktesspridning runt inträffade händelser.  Därmed kan också förbundet kommentera vad 
som hänt. 
 
Beslutet som STG tagit är oundvikligt. Det är ett steg i den på många vis svåra men helt nödvändiga förändringen 
av elitgymnastikens ledarkultur.  Beslutet skapar turbulens, som också får konsekvenser för många andra än de 
direkt berörda - gymnaster, deras familjer, tränare inom gymnastiken och för många gymnastikföreningar. 
 
Det pågår ett  långsiktigt arbete kring värdegrund och inriktning, Vi är i slutfasen av att ta fram en ”code of 
conduct” för tränare som ger oss på förbundet och föreningarna en klarare plattform att agera utifrån när 
någonting inte står rätt till.  Vi behöver förbättra signalsystemen i alla led. Det ingår också i det pågående 
förändringsarbetet. Det måste finnas kanaler för aktiva, ledare och föräldrar att blåsa i visselpipan när de ser eller 
misstänker missförhållanden. Och vi måste på förbundsnivå bli bättre på att hantera de signalerna.  
 
Jonas Stier skrev i sin utredning i vintras om en ledarkultur som måste förändras, och att kulturer tar tid att 
förändra. Arbetet påverkas förstås av personförändringar under processen och det kommer att ta tid. Det 
viktigaste är nu att vi inte viker från de mål vi  arbetar mot. Vi kan inte påverka medias bevakning av vårt 
arbete.  Vi kan bara fortsätta med det viktiga förändringsarbete som förbundsstyrelsen beslutat om efter Stiers 
utredning.. 

Har du frågor är du välkommen att kontakta mig: stefan.bengtsson@gymnastik.se; 08-699 6493. 

Publicerat den 14 sept kl 10.48 

DN-artiklar i frågan 

  
 

Stefan Bengtsson/BR 

 

 

Förnyat förtroende för förbundskapten Monica 

Nyberg 
2013-09-13 

mailto:stefan.bengtsson@gymnastik.se
http://www.dn.se/sport/detta-har-hant-i-gymnastik-sverige/


Monica Nyberg har tackat ja till uppdraget som förbundskapten för landslagen i truppgymnastik. En ny 

befattning som landslagsassistent ingår i den organisation som nu formas med sikte på EM 2014 på 

Island. Tova Sörén tar uppgiften! 

 

Tova Sörén, landslagsassistent. 

Tillsammans arbetar de vidare med den slutliga landslagsorganisationen. I slutet av augusti hölls ett möte med 

föreningstränare på SM-nivå och den utvärdering som gjordes där blir en grund för det fortsatta arbetet.  En viktig 

målsättning är att inkludera föreningstränarna mer.  Klart är också att landslagsorganisationen också ska ha två ännu inte 

utsedda 'talangscouter' till hjälp. 

Klart är också ett tidsschema för landslagsarbetet. 

 

Birgitta Rittner 

 

 

Madelene Stjärnberg och Lina Sjöberg 

Trampolinframgångar i världscup i Portugal 
2013-09-09 

I den första världscuptävlingen för säsongen kom de svenska trampolingymnasterna Lina Sjöberg och 

Madelene Stjärnberg på sjunde plats i hård konkurrens. Lina Sjöberg tog också hem bronset i DMT i 

Loulé Cup. 

 Med två bra hopp i finalen behöll Lina  tredje platsen från kvaltävlingen. En riktigt fin prestation - Loulé Cup räknas som en 

av de större internationella tävlingarna i DMT och flera  ur den yppersta världseliten deltog.  

Även Jonas Nordfors körde mycket bra i herrarnas DMT-tävling. Jonas slutade på fjärde plats i finalen,  0,6 poäng från 

bronset,  i en jämn och högklassig tävling. Grattis alla! 

 

Birgitta Rittner 

http://old.gymnastik.se/Tavling/Truppgymnastik/Landslag/


 

Mats Trondman 

Stå upp-professor till Gymnastikforum 
2013-09-06 

Han har kallats ’Sveriges roligaste stå upp-forskare’ och han är en driven, underhållande föreläsare som 

fångar auditoriet, ingen tvekan om det. Estradör, skicklig kommunikatör – men framför allt forskare med 

stor kunskap om vad som påverkar ungdomar i deras val, både inom och utanför idrotten. Barn- och 

ungdomsforskaren, professor Mats Trondman, kommer till årets Gymnastikforum! 

Mats Trondman är professor i  kultursociologi på Linnéuniversitetet i Växjö och specialiserad på barn- och ungdomskultur. 

Han har skrivit flera böcker på temat och 2005 publicerade han  studien ’Unga och föreningsidrotten’ (med 

Ungdomsstyrelsen som uppdragsgivare). 

Trondman var  också en av talarna på Riksidrottsförbundets Mångfaldsseminarium i Karlstad i februari 2013.  Då pratade 

han  om olika möjligheter och hinder för ungdomars deltagande i föreningsanknuten idrott i framtiden. 

I sin föreläsning på Gymnastikforum (Kloka möten: om förlängd ungdomstid, ny relationsgrammatik och 

vuxenroll) ger Mats Trondman oss en bild av dagens barn- och ungdomstid. Han intresserar sig också vad den betyder för oss 

som är vuxna. Frågan är också vad dessa aspekter betyder för föreningsidrotten.  Han deltar även i den avslutande 

paneldiskussionen den 20 oktober.   

Mer om och med Mats Trondman:   

 

Youtubeintervju från Idrottskonferens 2013  

 

http://www.talarforum.se/mats.trondman 

  

 

Birgitta Rittner 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=aIuI3rzCH5o
http://www.talarforum.se/mats.trondman


EUROGYM 2014 - dags för anmälan 
2013-09-06 

Snart är det dags! Preliminäranmälan till EUROGYM 2014 – kommande sommarens absolut grymmaste 

event för unga gymnaster – senast 1 november. Anmäl ditt lag så ni blir del av de upp mot 5000 unga 

europeiska gymnaster som samlas i Helsingborg 13-18 juli 2014. 

Sagt om EUROGYM av tidigare deltagare 

”EUROGYM var det bästa med sommaren 2012! Alla härliga människor och gemenskapen vi fick var magisk!” 

 ”När jag tänker tillbaka på EUROGYM, så är det glädjen och alla underbara människor och hur kul det är att köra 

uppvisningar jag minns först!” 

”EUROGYM... Sjukt fantastiskt awesome!” 

Se hela filmen (3 minuter) och hitta all information om EUROGYM 2014 här. 
 

Jonas Juhl Christiansen 

 

 

FOTO: Volker Minkus/FIG 

'Nastja' klättrade i VM 
2013-08-31 

Förbundskaptenen Kristina Göthberg summerar VM: - Vi gläds åt Nastjas resultat och ser framåt mot NM 

2014. 

 Kristina skriver: - VM-tävlingarna i rytmisk gymnastik är avslutade. Det blev tyvärr ingen lagtävling för Sverige, (se mer 

information på RG-sidorna) men vi  fick glädjas åt Nastjas resultat. Hon genomförde en stabil tävling med fina framföranden. 

Bästa resultat nådde hon i käglor, vilket enligt många är ett av det svåraste redskapen. På årets VM slutade Nastja på 61:a 

plats - det kan jämföras med förra VM då hon placerade sig på 98:e plats. Ett stort kliv framåt! Det märks att hon fått mer 

rutin och stabilitet. Hon har utvecklats mycket tekniskt sett. 

 

Målet för 2014 är NM-tävlingarna i mars i Finland. Och vi siktar  vidare mot VM 2014. Den nya landslagsledningen ska 

arbeta för att höja nivån på alla våra landslagsgymnaster, så att de sporrar varandra till fortsatt utveckling. Med en bredare elit 

får vi ett ökat urval inför nästa års VM!  

 

Birgitta Rittner 

http://old.gymnastik.se/Ungdom/EUROGYM2017/Eurogym2016/


 

Välkommen till Gymnastikforum 2013 
2013-08-28 

Gymnastikforum är medlemsföreningarnas mötesplats. Här formas nätverk mellan föreningar, här möter 

föreningarna representanter för förbundet regionalt och centralt och här förbereder vi beslut på 

förbundsmötet 2014. Gymnastikforum 2013 äger rum 19 - 20 oktober på Quality Hotel Arlandastad. Årets 

tema är föreningsutveckling och fortsatt arbete för gymnastikföreningarnas gemensamma Vision 2020. I 

år hoppas vi på deltagande från hela rörelsen, inte minst föreningsordförande, styrelseledamöter och 

verksamhetsledare. Varmt välkomna till Gymnastikforum 2013! 

De två forumdagarna innehåller också  intressanta föreläsningar om framtidens krav på framgångsrika föreningar, och 

seminarier med exempel på framgångsrikt arbete i fyra gymnastikföreningar. Med bekräftelse på din anmälan kommer du att 

få möjlighet att ange vilka frågor du särskilt vill behandla under Gymnastikforum - allt för att vi ska kunna forma givande 

nätverkssamtal. Du har möjlighet att diskutera med regionrepresentanter och verksamhetsansvariga på förbundet om det stöd 

just din förening behöver för fortsatt utveckling och framgång. Även att  ta del av  vad förbundets centralt och regionalt kan 

erbjuda din förening i utvecklingsarbetet mot Vision 2020. 

Anmälan senast den 15 september -  via länk till anmälningsblankett - eller mejl till siw.johansson@gymnastik.se 

Programpunkter 

Lördag 19 oktober 

09.30 Samling och fika 

10.00 Föreningarnas Vision 2020 (förbundsordföranden inleder) 

10.15 Framtidens idrottsförening (Andreas Hagström, RF) 

11.00 Här växer gymnastiken (Seminariepass 1, välj ett av fyra föreningsexempel) 

12.00 Lunch 

13.00 Här växer gymnastiken (Seminariepass 2, välj ett av fyra föreningsexempel) 

14.15 Stöd till olika verksamhetsinriktningar, centralt/regionalt (Presentationer med möjlighet att fråga och diskutera direkt 

med ansvariga på förbundet) 

16.00 Fikapaus 

16.30 'Den svenska gymnastikmodellen' (Presentation och dialog om ny utvecklingsmodell) 

19.00 Middag 

Söndag 20 oktober 

08.00 Frukost 

09.00 Arbete i föreningsgrupperingar (Återkoppling till den egna föreningens behov och situation) 

10.30 Fika 

11.00 Kloka möten: om förlängd ungdomstid, ny relationsgrammatik och vuxenroll (Mats Trondman, professor i 

kultursociologi och barn- och ungdomsforskare, ger en bild av dagens barn- och ungdomstid. och betydelsen 

för föreningsidrotten.) 

12.00 Paneldiskusson och sammanfattning 

13.00 Avslutning och lunch 

 

Birgitta Rittner 

http://old.gymnastik.se/Startsidenyheter/fore2013/2013/2013Annat/juli-sept/ValkommentillGymnastikforum2013/~/link/d68e3a0d48cb4458a8630f81054daeff.aspx
mailto:siw.johansson@gymnastik.se


 

Lag-guld i Gracia Cup i Ungern 
2013-08-25 

Örnsköldsviksgymnasterna Jennifer och Cassandra Pettersson tog hem lag-guldet i lördagens tävling i 

Budapest! Delad bronsplats för Jennifer och en fin sjundeplats till Cassandra individuellt. 

 

Birgitta Rittner 

 

Kommunens granskning av Eskilstuna 

Gymnastikförening klar 
2013-08-19 

Under måndagen (19 aug) presenterade Eskilstuna Kommun den rapport man beställt från revisionsbyrån 

PWC. Av kommunens pressinformation framgår att rapporten inte ger skäl att inte bevilja bidrag till 

föreningens verksamhet. Rapporten, som även innehåller förslag till åtgärder för föreningen och för 

kommunen, blir nu ytterligare ett underlag för det pågående arbetet med 'Den svenska 

gymnastikmodellen' inom Gymnastikförbundet. 

Intervju i Sveriges Radio 

Intervju i Eskilstunakuriren 

Intervju i SVT Sörmland 

EGF:s sportchef Åsa Ekdahl-Westberg intervjuad i SR/Sörmlands radio 

  

 

Birgitta Rittner 

 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=87&artikel=5621300
http://ekuriren.se/sport/gymnastik/1.1880954-egf-far-fortsatt-ekonomiskt-stod
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/svtsormland/konsulternas-granskning-presenteras
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=87&artikel=5621300


 

Måns vann mästartiteln i Tricking 
2013-08-19 

Sexton av Sveriges främsta utövare av Tricking gjorde upp om mästartiteln för första gången någonsin. 

Det skedde under pågående ungdomsfestival i Kungsträdgården i Stockholm (We Are Sthlm). Vann det 

första inofficiella SM-mästerskapet gjorde Måns 'Corksson' Rudfeldt från Sollentunagymnasterna, före 

Sebastian 'Baz' Woxell och Gustav Ahlberg. Det var packat med publik under tävlingen där trickarna 

'battlade' i utslagsheat, semifinal och slutligen den stora finalen där de tre bästa möttes. 

 

 I en 'battle' går det ut på att trickaren, dvs utövaren av Tricking,  gör en det häftigaste/svåraste han/hon kan och motståndaren 

ska försöka slå det. 

Här en av SM-vinnarens många volter som ledde till segern! 

 

 

Ahmed Al-Breihi/Birgitta Rittner 



 

Bamse-kö i Hagaparken under Idrottens Dag 
2013-08-14 

Precis som i Almedalen under Idrottens Dag blev det samling runt Bamsegympan och parkour. Solen 

strålade och 'alla' var där. Initiativtagaren, prins Daniel, kronprinsessan, och breddchefen Lena Lindahl 

som passade på att uppvakta prinsessan Estelle med Bamsegympa. Och Bamse själv var på plats. 

Förstås! 

Idrottens Dag i Almedalen fick under helgen  en 'kusin' i Hagaparken i Stockholm. Initiativtagaren är Sveriges egen 

idrottsprins, och genomfördes som ett samarrangemang mellan RF och Solna Stad. Prins Daniels lopp lockade många, många 

- men många kom som vanligt också till gymnastikens plats under Idrottens Dag!  Några bilder från dagen: 

 

 



 

 

 

Birgitta Rittner 

 

 

Pia Josephson ny sportchef tävling 
2013-05-23 

- En utmanande och ärofylld uppgift som jag verkligen ser fram mot, säger Pia Josephson. Hon börjar sitt 

arbete den 12 augusti. 



Den 12 augusti tillträder Pia Josephson den vakanta posten som sportchef tävling.  Hon går in 

i uppdraget med en lång erfarenhet från gymnastiken, som aktiv gymnast, föreningsledare och 

styrelseledamot, förbundsdomare och utbildare.   

Pia har även bred kompetens från en civil karriär som bland annat spänner över samordnings- 

och resursfördelningsansvar inom Myndigheten för Tillväxtpolitiska utvärderingar och 

analyser,  arbete för Sveriges Tekniska Attachéer både internationellt och nationellt (bland 

annat som projektledare, marknads- och informationsansvarig), personaladministration, 

myndighetskontakter,  omvärldsanalys. Listan är lång och imponerande.  

Att leda, samordna, samverka och genomföra  - så kan man sammanfatta den meriterande 

bakgrunden. Erfarenheter som Pia själv ser som nödvändiga i det kommande arbetet som 

sportchef i Gymnastikförbundet.  – Jag tror att många frågors angreppssätt och förutsättningar 

har paralleller. Att få möjlighet att arbeta med helhetsutvecklingen av svensk 

tävlingsgymnastik och skapa en ’röd tråd’ mellan discipliner, föreningar, regioner och 

förbund så att vi alla drar mot samma mål är en ärofylld och utmanande uppgift som jag 

verkligen ser fram mot. 

Pias hemmaförening är GT Vikingarna på Lidingö, där hon började i barngymnastik som 

sjuåring.  Hennes utveckling har gått nästan parallellt med den svenska 

truppgymnastikens och i  föreningen har hon tränat barn och ungdomar både på bredd- och 

elitnivå.  Det goda, utvecklande ledarskapet är viktigt för den nya sportchefen.  – Jag har ett 

stort intresse för barns och ungdomars utveckling. Lusten måste finnas,  oavsett  nivå och 

engagemangsform. Tydliga policies och inte minst uppföljning av dessa är också 

viktigt, säger Pia, som i sitt nya uppdrag även blir en motor i många delar av 

Gymnastikförbundets handlingsprogram ’Den svenska gymnastikmodellen.' 
 

Birgitta Rittner 

 

 

Gymmix Happy Sunday 
2013-08-14 

Vilken härlig start på hösten med Gymmix Happy Sunday i Leksand 11 augusti - som anammat hela 

Gymmix-konceptet! 

Dagen startar med catwalk - visning av Gymmix-kollektionen - en trevlig presentation av dagens instruktörer,  samt en 

gemensam uppvärmning. 30 st valbara pass allt från Gymmix Lättgympa, Gymmix Vattenträning, Gymmix EFIT, Outdoor 

Training, Kettle Bell, Parkour, Seniorgympa, Gymmix HiT, Gymmix Afro, Gymmix Box, Gymmix Latin Fusion och 

mycket, mycket mer. 

  



Föreläsning om att "Explosiv styrketräning motverkar åldrandet" med vår egen forskare - Gunn Nyberg från Högskolan i 

Falun - SISU fanns på plats med bra information om bland annat " Akut omhändertagande" Nytt för i år var också att 

föreningen kunde certifiera sig i Gymmix på plats! 

Mat och kaffe och bra lokaler och trevliga funktionärer! HEPP!  

Grattis till en bra höststart med Gymmix! 

Hälsar Irene  

 

Iréne Samuelsson 

 

 

Kim och Emma utanför tävlingsarenan efter ett kort morgonpass i morse 

Emma 8:a och Kim 12:a på Ungdoms-OS 
2013-07-18 

Idag genomfördes mångkampsfinalen i kvinnlig artistisk gymnastik vid EYOF - europeiska ungdoms-OS - 

i holländska Utrecht. Emma Larsson, som låg trea inför den sista rotationen, körde inte ett perfekt 

program i barr men kom ändå på en fin 8:e-plats! Bara fyra platser längre ned, på 12:e plats bland de 24 

finalisterna, hamnade Kim Singmuang. 

Dessa placeringar, tillsammans med den sensationella 6:e-platsen i lagtävlingen igår, är Sveriges bästa placeringar någonsin i 

EYOF i kvinnlig artistisk gymnastik.  

Mångkampsfinalen vanns av ryskan Maria Karenkova (54,950 p.) före Kim Janas från Tyskland (samma poäng) med 

brittiskan Tyesha Mattis på bronsplats (54,850 p.). Emma Larssons poäng blev 53,400 och Kim Singmuangs 52,150. I 

morgon genomförs grenfinalerna, där vi kommer kunna följa Emma Larsson i hopp, barr, och fristående. Kim SIngmuang är 

förstareserv i barr.  

Alla resultat hittar ni på https://utrecht2013.com/en/sporten/gymnastics/ (klicka på "Results") 

 

Ulf Andersson 

 

https://utrecht2013.com/en/sporten/gymnastics/


 

Helena, Emma, Ece, Kim och Lele 

FOTO: MEF 

Ungdoms-OS: två svenskor i mångkampsfinal 
2013-07-17 

Dagens kvaltävlingar i kvinnlig artistisk gymnastik i holländska Utrecht, där Europeiska Ungdoms-OS just 

nu pågår, blev en stor framgång för Sverige. Hela sex finalplatser blir det för de svenska tjejerna, därtill 

blev det en sensationell 6:e-plats i lagtävlingen! 

Dagens kvaltävlingar i kvinnlig artistisk gymnastik i holländska Utrecht, där Europeiska Ungdoms-OS just nu pågår, blev en 

stor framgång för Sverige. Hela sex finalplatser blir det för de svenska tjejerna, därtill blev det en sensationell 6:e-plats i 

lagtävlingen (27 startande lag)!  

 I mångkampen slutade 14-åriga Emma Larsson (Eskilstuna GF) på en mycket fin 8:e-plats (53,200 p.) med klubbkompisen 

Kim Singmuang (15) på en 15:e-plats (52,300 p.). Båda är vidare till torsdagens mångkampsfinal (start 17:00. Även Ece 

Ayan (15) från Leksands GF ingick i det svenska laget, hon slutade på 30:e plats av 81 startande (48,650 p.). Svenskorna 

placerade sig på en suverän delad 6:e-plats i lagtävlingen, bara slagna av Ryssland (vinnare), Storbritannien (2:a), Rumänien 

(3:a), Frankrike och Italien.  

I de individuella grenarna (de 8 främsta går vidare till final) gick det enligt följande för Emma Larsson: 4:a i hopp, 8:a i barr, 

7:a i fristående. Kim SIngmuang är förstareserv i barr. 

Grenfinalerna avgörs på fredag. 

 

 

Ulf Andersson 

 

 

Malmö Årets Gymnastikkommun 2013 
2013-07-03 

24 kommuner var nominerade. Fyra belönas och Malmö blir Årets Gymnastikkommun och mottog priset 

under Idrottens Dag i Almedalen. - Jag är stolt som en tupp! sade kommunfullmäktiges vice ordförande, 

Andreas Schönström. Hedersomnämnanden till Växjö, Timrå och Åmåls kommun. 



Juryns ledamöter: Suzanne Lundvall, Stefan Bengtsson, journalisten och f d gymnasten Alexandra Pascalidou och 

förbundskaptenen för herrlandslaget i fotboll, Erik Hamrén. Ett av de pris som vinnarkommunen får är ett seminarium med 

Erik Hamrén, ett annat ett inspirationsseminarium för kommunens lärare - de får välja gymnastiktema själva - och även 

förbundets samarbetspartners LEG och Rantzows bjuder på motorikstimulans: LEG en ny kombiplint och Rantzows en rejäl 

rabatt på nästa inköp av gymnastikredskap! 

Men framför allt planeras nya reportage om de fyra kommunernas insatser för att främja barns motoriska träning som senare 

kommer att spridas till landets övriga kommunala och politiska beslutsfattare - som inspiration i arbetet för barns motoriska 

utveckling. De fyra vinnarna visar på olika goda exempel med varierande förutsättningar och inriktning!¨ 

Här är juryns fulla motivering till vinnarkommunen: 

I Malmö är de flesta idrottslokaler väl utrustade med gymnastikredskap. Trots att Malmö är en storstad med strax över 300 

000 invånare är det relativt lätt för gymnastikföreningar att få tider i salar och hallar för barngymnastik. Därmed finns 

också goda möjligheter att erbjuda motorisk träning för barn i tidig ålder.  Fritidsförvaltningen har en god dialog med 

gymnastikens företrädare med lyhördhet inför gymnastikens behov och önskemål.  

Skolan har en utomordentlig betydelse när det gäller att erbjuda barn möjligheter att utveckla sin motorik. 

Gymnastikredskap i idrottslokaler är därför en viktig förutsättning.  Det är också viktigt att det erbjuds möjligheter inom 

ramen för skoldagen att idrotta och röra sig.   

Malmö stad har under många år aktivt följt det så kallade Bunkefloprojektet), där elever i Ängslättskolan haft daglig 

skolgymnastik, och vid behov även extra motorisk träning. Bunkeflomodellen och forskaren Ingegerd Ericsson vid MAH har i 

detta arbete påvisat både hälsomässiga och pedagogiska vinster av en sådan satsning. Resultaten av dessa studier har inom 

ramen för Malmökommissionens satsning nu även följts upp med en unik hälsoekonomisk analys av vad daglig skolidrott för 

alla elever i Malmös skolor skulle innebära. Man påvisar i modellen att en kostnadsökning för mer idrott i skolan ger 

samhället betydande vinster. 

Sammantaget framträder en bild av en kommun som erbjuder barn och ungdomar goda möjligheter till motorisk träning 

genom välutrustade och tillgängliga lokaler för idrott. Utöver detta är Malmö en förebild för andra kommuner genom 

långsiktigt och nydanande arbete för att skapa modeller för en positiv utveckling av barn och ungdomars hälsa även inom 

skolans ram. Genom detta erbjuder kommunen en likvärdig god grund för barnens utveckling både fysiskt och psykiskt.  

Juryn anser att detta gör att Malmö Kommun är en värdig mottagare av utmärkelsen och en god, inspirerande modell för 

alla andra svenska kommuner. 

******** 

 Mer om Malmö Stads intressanta och långsiktiga arbete med idrott i skolan som ett led i stadens 'sociala investeringar' i en 

separat artikel efter semesterperioden! 

Se också ett klipp på youtube från prisutdelningen med Andreas Schönström. 

  

Bilder från prisutdelningen under Idrottens Dag: 

 

 

Andreas Schönström flankerad av juryordföranden Suzanne Lundvall. 

http://youtu.be/Kbd8Grwe1FI


 

FOTO: Andy Svensson/West Photo 

Två SM-guld till Brommagymnasterna, ett till 

Höganäs! 
2013-07-01 

Dubbla SM-guld till Brommagymnasterna i både herr- och mixedklassen. I damklassen vann Höganäs GF 

med marginal. Mycket fina tävlingar i Halmstad Arena! 

 
Herrar 

1. Brommagymnasterna, 60,45 

2. KFUM GA lag 1, 57,50 

3. GF Fram, 55,20 

4. KFUM GA lag 2, 51,75 



 
 

Mixed 
1. Brommagymnasterna, 52,80 

2. Gefle GF / GF Uppsalaflickorna, 48,50 

3. Vendelsö GF, 42,65 

4. Västerås GF, 42,05 

 
Damer 

1. Höganäs GF 55,15 

2. Örebro GF KIF 53,85 

3. Brommagymnasterna 53,350 

Fullständiga resultat från finalerna finns via denna länk  och en snygg bildsvit från tävlingarna signerad Andy 

Svensson/Westphoto finns här  

Fina klipp från Tony Johansson finns på youtube. 

Sändningen i SVT Play kommer att kunna ses ett år framöver, så titta och njut av tävlingarna flera gånger! 

SVT sände även sammandrag och en massa klipp i SVT1 under söndagen: 

Del 1 - SVT Play 

Del 2 - SVT Play 

Sammandrag damer 

Intervju med Lovisa Eriksson, 16 år från Höganäs GF 

Brommagymnasternas herrar tog SM-guld 

Höganäs fristående  

 Alla resultat hittar du här 

Samtliga bilder från Andy Svensson/West Photo 

 

Ulf Andersson 

http://score.sporteventsystems.se/Webresult.aspx?id=87
http://www.westphoto.se/truppsm_2013/index.html
http://www.youtube.com/user/Gymnastikforbundet
http://www.svtplay.se/video/1309257/truppgymnastik-finaler-6-7-17-00-del-1-av-2
http://www.svtplay.se/video/1332567/truppgymnastik-finaler-6-7-17-00-del-2-av-2
http://www.svtplay.se/klipp/1332818/sammandrag-damernas-truppgymnstik
http://www.svtplay.se/klipp/1332780/lovisa-16-efter-lagets-guld-i-truppgymnastik
http://www.svtplay.se/klipp/1332152?type=embed
http://www.svtplay.se/klipp/1332281/hoganas-damer-tog-hem-guldet-se-deras-fristaende
http://old.gymnastik.se/Tavling/Truppgymnastik/Resultat-/


 

FOTO: Foto: Torbjörn Jakobsson/Västerbottens-Kuriren 

Gympa ska hjälpa Maria PH till OS-medalj 
2013-06-27 

Målet är OS-medalj. Vägen dit går via en sommar med stenhård träning – och gymnastik. – Det här är per-

fekt. Det är kul att köra styrka med bara kroppen som tyngd, säger Maria Pietilä Holmner. 

För vissa kan det ligga något ångestladdat över försäsongsträningens stentunga intervaller och styrkepass. 

 

Inte för Maria Pietilä Holmner. Hon älskar att träna. Och inte ens när hon försöker låta bli klarar hon av det. 

– Jag och Hans (Olsson, pojkvän) var på semester i Miami en sommar och Hans sa att nu är det ingen träning som gäller. 

Men jag kunde inte hålla mig, jag kanske inte körde två pass per dag, men ett i alla fall, säger UHSK Umeå-åkaren och skrat-

tar. 

– Jag har ingen ångest inför sommarträningen. Jag brukar vara laddad och känna att jag vill förbättra mig och bli ännu bättre. 

Sedan är de här månaderna sköna då man får landa lite, säger hon. 

Men precis som i fjol handlar sommaren om rehabilitering.  

I fjol var det knät och korsbandet. I år det en opererad axel som ställer till det. 

När landslaget körde fystester på Bosön i mitten av maj fick världscupveteranen från Umeå vackert titta på från träningscy-

keln när kompisarna körde benböj, chins och andra övningar. 

Och när hon till sist lyckades bjuda upp landslaget till Umeå för ett frivilligt läger i början av juni, ja då fick Maria försöka 

hjula på bara en hand under gymnastikpasset. 

 



– Det är ju tråkigt och alla smågrejer är energispill som jag inte gillar, men egentligen förlorar jag ingenting i träningen och 

nu har de dragit åt den här axeln som berget, så det ska hålla, förklarar hon. 

Landslaget inledde sin "gymnastiksatsning" i fjol under ledning av Umeåbon och förre elitgymnasten Johan Wännman. 

När tjejerna samlades i Umeå fanns det dock viss oro för vissa moment bland vissa åkare. 

– Vi har ju ett väldigt spritt gäng. Anna Swenn (Larsson) mår illa och spyr nästan av en kullerbytta, hon kan till exempel inte 

köra brutalbänk, då spyr hon efter fyra gånger, berättar Maria PH. 

Det märktes dock inte under träningen som Sporten besökte där slalomstjärnan Swenn Larsson hann med att både stå på hän-

der och göra kullerbyttor innan passet var slut, utan missöden eller incidenter. 

Gymnastikinslaget är populärt bland både åkare och ledaren. 

– Man kombinerar olika kvaliteter på ett bra sätt i gymnastik och vi försöker lägga in det så åkarna kan köra det en gång i 

veckan under sommaren. 

– Framför allt är gymnaster oerhört starka i bålen och kan behålla kontrollen i ytterlägen vilket är ett viktigt inslag för åkarna. 

Sedan är alla noviser i det här och det blir väldigt avdramatiserad träning, säger landslagets fystränare Robert Nilsson. 

Just det. OS i Sotji. Det är ju ändå det den här artikelserien handlar om, och tanken på OS finns allestädes närvarande för Ma-

ria Pietilä Holmner. 

Inte så konstigt. Hon har ju varit med ett tag och även om världscupen är rolig och vägen till målet börjar hon vara en veteran 

som vet att skilja vardagen från de verkliga höjdpunkterna. 

Och för en åkare som världscupdebuterade 2002, som redan gjort två OS och har två individuella VM-medaljer på meritlis-

tan, så är det inte så konstigt att en medalj i Sotji är säsongens stora mål. 

– Vem vet, OS i Sotji kan vara mitt sista OS. 2018 är jag 32 och jag vet inte om jag åker då, kanske. En OS-medalj vore nå-

got väldigt speciellt, det är något jag drömt om sedan jag var liten. 

– Jag var ju fyra (i slalom) i Vancouver och fyra är inget man vill vara. Nu ser jag det mer som motivation, att jag verkligen 

vill ta den där medaljen. 

Och vem vet, kanske kan gymnastikträningen ge Maria Pietilä Holmner styrkan att ta sista steget upp på prispallen – även på 

OS. 

Tomas Ruuth, Folkbladet/VK-sporten där texten varit publicerad (Gymnastikförbundet tackar för tillståndet att 

återpublicera artikeln på hemsidan!) Bilder: Torbjörn Jakobsson, VK. 

 

Birgitta Rittner 

 

 

Samarbete i sex år till 
2013-06-19 

Stadium och Gymnastikförbundet har förlängt sitt avtal ytterligare sex år. Stadium är sedan 2010 

förbundets huvudsponsor och samarbetspartner. 

Stadium - som är Sveriges största sportkedja -  och Gymnastikförbundet  fortsätter  det  goda samarbete  som inleddes 2010. 

Det nya avtalet sträcker sig ytterligare sex år.  Stadiums eget varumärke Soc  levererar liksom tidigare kläder 

till  landslagsgymnasterna och även förbundets officiella profilkläder (samtliga varumärken).  Med det nya avtalet fördjupas 

samarbetet ytterligare, inom såväl elit- som ungdomsgymnastik. 



– Stadiums vision är att uppmuntra människor i alla åldrar och nivåer till ett aktivt liv. För oss känns ett fortsatt samarbete 

med Svenska Gymnastikförbundet helt rätt och går i linje med Stadiums vision, att stötta barn- och ungdomssatsning, säger 

Daniel Johansson, Sponsringsansvarig på Stadium. 

– Det är naturligtvis mycket glädjande att Stadium väljer att förlänga avtalet.  Vi är mycket nöjda med vårt samarbete och kan 

nu med Stadiums hjälp fortsätta utvecklingen av vår breda verksamhet. Vi har många gemensamma nämnare – båda vill 

bland annat bidra till ett aktivt liv och tillsammans nå nya höjder, säger förbundets GS Stefan Bengtsson.. 

 

Birgitta Rittner 

 

Städa Sverige 
2013-06-12 

Städa Sverige, Idrottens miljöorganisation, erbjuder medlemsföreningar en möjlighet att göra en insats 

för miljön samtidigt som man tjänar pengar till föreningen. Nu söker man förening som vill hjälpa på olika 

sätt. 

 

Birgitta Rittner 

 

 

Gymnastiken i Almedalen i år igen 
2013-06-08 

Den 3 juli är det åter dags för Idrottens Dag under Almedalsveckan. Ett stort dragplåster i själva 

Almedalen är gymnastikstationen där barn och unga får pröva sin egen förmåga och beundra några av 

Sveriges bästa truppgymnaster, duktiga AG-gymnaster från ön, och självklart också parkour och tricking. 

Gymmix och Bamsegympa blir det förstås också. Gymnastikförbundet Öst håller som vanligt i 

arrangemanget. I år korar vi också Årets gymnastikkommun för första gången - och Bamse själv kommer 

på besök för att hålla kullerbyttaskola. Vi rapporterar förstås hela dagen om allt roligt och spännande 

som händer hos gympan under Idrottens Dag. 



 

 

Att flyga högt i luften - och att kontrollera sin kropp - det är en hisnande  lycka.. 

Foto: Mats Nydesjö 

 

Birgitta Rittner 

 

 

FOTO: 



Nya framgångar för juniorlaget i manlig artistisk 

gymnastik 
2013-06-03 

Det framgångsrika svenska juniorlaget i manlig artistisk gymnastik tävlade i helgen i en landskamp mot 

Belgien och Holland - och slog för första gången Holland. David Rumbutis och Kim Wanström satte båda 

nytt personbästa - och David tog hem ett individuellt brons. Förbundskaptenen Fredrik Pierreville berättar 

mer: 

Förbundskaptenen summerar:  - Belgien hade ett mycket starkt lag och vann på 239,7 poäng. Sverige kom tvåa på 228,35 

poäng och Holland fick 227,75 poäng.Vi är mycket nöjda med tävlingen, och tycker att det visar att vi verkligen är på rätt 

väg.  På JNM hade vi 222,5 poäng,  och nu lyfter vi oss med nästan 6 poäng. 

Individuellt vann Florian Landluyt på 81,05 poäng. Bästa svensk blev David Rumbutis,som tog brons med nytt 

personbästa,  77,75 poäng. Inte långt efter,  på 4:e plats,  kom Kim Wanström - också han med nytt personbästa , 76,45 

poäng. Henrik Schröder blev sexa. 

I laget deltog också Prince Mayiza, Christian Cindric och Karl Idesjö. Bra jobbat! 

 

Birgitta Rittner 

 

 

Gunilla Edin, Njurunda Gymmix 

Årets ledare och Årets förening 2012 - Gymmix 

gemensam nämnare 
2013-05-27 

Gymmix gruppträning är den gemensamma nämnaren för förbundsstyrelsens val av 'Årets ledare 2012' 

och 'Årets förening 2012'. Gunilla Edin, Njurunda Gymmix, belönas för sitt engagerade och inspirerande 

ledarskap och Gymmix Kungsängen för sin goda, mångsidiga verksamhet där föreningen inte bara är en 

tillgång för medlemmarna utan för hela kommunen. 

För sitt goda ledarskap belönas Gunilla Edin med ett stipendium på  10 000 kronor.  Gymmix Kungsängen - som vi redan 

tidigare skrivit mycket om här på hemsidan - med ett stipendium på 15 000 kronor för sin föredömliga  och mycket breda 

verksamhet (med en tillväxt på femton procent bara från 2011 till 2012). 

Vi gratulerar till de ärofyllda utmärkelserna! 

Några citat ur nomineringarna som legat till grund för valet av dessa två välförtjänta stipendiater: 

Sagt om Gunilla: ...en stor inspiration för de andra ledarna och alla glada motionärer. Det är många som väljer att följa 

Gunilla och de pass hon leder, just för den stora personlighet och den glädje och kunskap hon sprider....  Det som våra 

medlemmar främst uppskattar med Gunilla är hennes spontanitet, hennes förmåga att göra varje pass roligt, samtidigt som 

det är jobbigt och alla känner att de gjort sitt bästa. Övriga ledare ser i Gunilla styrkan av att ha en ledare som kan hoppa in 

överallt.... en stor inspiratör och organisatör för de andra ledarna.... fångat upp andra ledarämnen som hon hjälpt till att 

utveckla till färdiga ledare. Hennes öga för vem som har 'det' har aldrig felat och den som verkligen har 'det'  är Gunilla 

själv. 



Saxat ur nomineringen av Gymmix Kungsängen:  ...vuxit i medlemsantal ända sedan vi antog namnet Gymmix år 

2009.....satsat hårt på att hålla hög kvalitet genom att utbilda våra ledare och kvalitetssäkra våra pass inför varje 

terminsstart.. fint samarbete med kommunen... arbetar hårt för att bära ut förståelse för föreningslivet bland våra 

medlemmar...knyter företag till oss som samarbetspartners. De ger våra medlemmar rabatter och erbjudanden... satsat på 

kringaktiviteter som föreningar medlemmar och skapar gemenskap - ett sådant exempel är Gymmixloppet som vi arrangerar 

i samband med kommunens satsning...träningsresor... konvent öppet för alla där vem som helst får prova på våra aktiviteter. 

Axplock att inspireras av, eller hur? 

Läs också intervjun med Gunilla i Sundsvalls Tidning. 

 

Birgitta Rittner 

 

 

Linnea Ågren i en fin piksalto 

FOTO: Per Lindström 

Måns och Madeleine de 30:e svenska mästarna i 

trampolin 
2013-05-27 

I helgen avgjordes de 30:e officiella svenska mästerskapen i trampolin i Upplands Väsby. 

Arrangörsföreningen Upplands Väsby GK, ordnade lysande tävlingar fullt värdigt SM-tävlingar som fyller 

jämt. 

Svenska mästare i den olympiska disciplinen, individuell trampolin, blev desamma som vid SM i Uppsala ifjol: Måns Åberg, 

respektive Madeleine Stjernberg.  

I herrklassen, som var en kamp mellan f.f.a. fyra killar, ledde hemmahoppet Jonas Nordfors (20) efter en fint genomförd 

kvaltävling, före TK Levo’s Oscar Smith (22) och Tim Karlsson (16). Men det var Måns Åberg (19) från Österåkers TF som 

körde bäst i finalen där han levererade en mycket fin serie och slog tvåan med nästan en hel poäng. Måns, som numer tränas 

av f.d. OS-gymnasten Michail Pelivanidis, hade verkligen prickat formen och slog flera personliga rekord under SM-helgen. 

Tvåa, efter en stabil och bra finalserie, blev Oscar Smith och bronset togs hem av Kim Gustafsson, UVGK. 

http://st.nu/medelpad/njurunda/1.5917563-halla-dar-


 

I damklassen var det ett ovanligt starkt och jämnt startfält och finalen blev mycket riktigt tight. Lina Sjöberg (19) från 

Uppsala GF ledde efter kvalet och satsade stort i finalen med sin svåra serie som börjar med en trippelvolt med skruv, tyvärr 

höll det bara i fyra övningar och Lina – fd EM-gymnast i artistisk gymnastik – slutade sist i finalen. Vann gjorde, precis som 

ifjol, 22-åriga Madeleine Stjernberg, tävlande för UVGK. Efter en stabil och fin finalserie erhöll Madeleine 45,830 poäng av 

domarna vilket var dryga 4/10 mer än överraskningen Linda Nordöen (19), Sjövalla FK. Bronset blev en kamp mellan TK 

Levo-tjejerna Hanna Rydén (15) och 2010 års svenska mästarinna Tove Larsson (17) där Hanna till slut drog det längsta 

strået. 

I DMT damer blev det en solklar seger för Lina Sjöberg, UGF som tog sin tredje raka SM-titel i den grenen (sist det skedde 

var när Jenny Söderlund vann SM 1991-93). Silvret gick till klubbkompisen Felicia Eriksson och bronset till Frida Jeppsson, 

UVGK. Svensk DMT-mästare på herrsidan blev, som tippat, UVGKs Jonas Nordfors faktiskt inte vunnit DMT-SM sedan 

2010. Därmed har Jonas nu vunnit 7 SM-guld (2 i individuell trampolin, 3 i synkron och 2 i DMT) och är vår näst meste 

svenska mästare i trampolin efter Martin von Stedingk, Österåkers som vann hela 16 SM-tecken mellan 1989 och 2000. 

Svensk juniormästare på flicksidan blev Hanna Rydén (TK Levo) medan Felix Holgersson (TK Levo) vann JSM-guldet på 

pojksidan. Ungdomsmästarinna bland flickorna blev Maja Bertilsson (GK Frivolten) och Calle Mattsson (TK Levo) vann 

guld i USM pojkar. Båda SM-titlarna i synkron gick till TK Levo genom Hanna Rydén/Tove Larsson respektive Tim 

Karlsson/Oscar Smith. 

Tack igen för ett superarrangemang UVGK! 

  

Alla fina foton är tagna av fd VM-deltagaren i trampolin (1970) och numer FIG-domaren Pelle Lindström. 

Resultat från helgens SM-tävlingar hittar du som vanligt under resultatknappen.  

 

 

Ulf Andersson 

 



 

Guldlagen 

FOTO: Annica Matsson 

Guld, guld. guld och guld i Elverum! 
2013-05-24 

Ojoj vilken helg! Från JNM i Elverum kommer SMS-rappporter om GULD till både dam- och herrlaget och 

individuellt mångkampsguld till Kim Wanström och Emma Larsson. Alla tre medaljplatserna i damernas 

tävling gick till Sverige: 1. Emma L. 2 Kim Singmuang och 3. Emmy Haavisto. Grenfinalerna gav 

ytterligare maximal utdelning till Emma Larsson som denna helg tog sex av sex möjliga guld - det finns 

anledning att återkomma särskilt till denna unga gymnast som ännu en gång satt sitt namn eftertryckligt i 

resultatlistan. Grenguld även till Prince Mayiza i barr, silver till Kim W i räck. 

På  arrangörens hemsida finns nu de fullständiga resultaten från helgens tävlingar. 

Laget i kvinnlig artistisk gymnastik: Emma Larsson, Kim Singmuang, Ellen Haavisto, Emmy Haavisto (samtliga 

Eskilstuna Gymnastikförening) och Ece Ayan (Leksands GF). 

Laget i manlig artistisk gymnastik: Hamza Gungur (Motus-Salto), Henrik Schröder, Kim Wanström, Carl Idesjö (alla tre 

Hammarbygymnasterna) och Prince Mayiza (Brommagymnasterna). 

Inne på ämnet svenska framgångar i manlig artistisk gymnastik passar vi på att gratulera Brommagymnasternas talangfulla 

gymnast David Rumbutis som i hård internationell konkurrens bärgade silvermedaljen i mångkamp och guld i  fristående i St 

Petersburg förra helgen. Vi ska återkomma separat till detta - grattis David! Mer på Brommagymnasternas hemsida. 

 

Birgitta Rittner 

 

http://www.gymogturn.no/Nyheter/Sider/ResultaterNordiskMesterskapjr%20.aspx
http://www.brommagymnasterna.se/


 

Pia Josephson ny sportchef tävling 
2013-05-23 

- En utmanande och ärofylld uppgift som jag verkligen ser fram mot, säger Pia Josephson. Hon börjar sitt 

arbete den 12 augusti. 

Den 12 augusti tillträder Pia Josephson den vakanta posten som sportchef tävling.  Hon går in 

i uppdraget med en lång erfarenhet från gymnastiken, som aktiv gymnast, föreningsledare och 

styrelseledamot, förbundsdomare och utbildare.   

Pia har även bred kompetens från en civil karriär som bland annat spänner över samordnings- 

och resursfördelningsansvar inom Myndigheten för Tillväxtpolitiska utvärderingar och 

analyser,  arbete för Sveriges Tekniska Attachéer både internationellt och nationellt (bland 

annat som projektledare, marknads- och informationsansvarig), personaladministration, 

myndighetskontakter,  omvärldsanalys. Listan är lång och imponerande.  

Att leda, samordna, samverka och genomföra  - så kan man sammanfatta den meriterande 

bakgrunden. Erfarenheter som Pia själv ser som nödvändiga i det kommande arbetet som 

sportchef i Gymnastikförbundet.  – Jag tror att många frågors angreppssätt och förutsättningar 

har paralleller. Att få möjlighet att arbeta med helhetsutvecklingen av svensk 

tävlingsgymnastik och skapa en ’röd tråd’ mellan discipliner, föreningar, regioner och 

förbund så att vi alla drar mot samma mål är en ärofylld och utmanande uppgift som jag 

verkligen ser fram mot. 

Pias hemmaförening är GT Vikingarna på Lidingö, där hon började i barngymnastik som 

sjuåring.  Hennes utveckling har gått nästan parallellt med den svenska 

truppgymnastikens och i  föreningen har hon tränat barn och ungdomar både på bredd- och 

elitnivå.  Det goda, utvecklande ledarskapet är viktigt för den nya sportchefen.  – Jag har ett 

stort intresse för barns och ungdomars utveckling. Lusten måste finnas,  oavsett  nivå och 

engagemangsform. Tydliga policies och inte minst uppföljning av dessa är också 

viktigt, säger Pia, som i sitt nya uppdrag även blir en motor i många delar av 

Gymnastikförbundets handlingsprogram ’Den svenska gymnastikmodellen.' 
  



 

Två SM-mästarinnor i Rytmisk Gymnastik! 
2013-05-19 

I helgen har SM i Rytmisk Gymnastik avgjorts i Göteborg och det bjöds på stor dramatik. EM-kvalificerade 

gymnasterna Anastassia "Nastja" Johansson Lindesberg och Jennifer Pettersson Örnsköldsvik fajtades 

in i det sista om segern. Efter alla 4 grenar stod det klart att de hamnade exakt på samma tusendel! Med 

en totalpoäng på 60,833, korades två Svenska Mästarinnor i Rytmisk Gymnastik 2013 - Nastja och 

Jennifer! Under söndagens finaler blev det stenhård konkurrens om de 4 grenfinalsgulden där Nastja till 

slut knep tre guld och Jennifer ett. Nästa stora mål är EM i Wien som går 30 maj till 2 juni. Lycka till! 

Förutom den individuella tävlingen var det även SM-tävlingar i RG-trupp och SM-mästarinnor i RG-trupp 

blev Torsby GF. 

 

Anna Blid 

 

 

FOTO: Andreas Svensson/Westphoto 

Henrik Schröder tog hem JSM-guldet 
2013-05-10 

JSM-tävlingarna gick parallellt med SM-tävlingarna i artistisk gymnastik. Stor framgång för 

arrangörsföreningen Hammarbygymnasterna - Hammarbys Henrik Schröder tog guldet före 

klubbkamraten Kim Wanström och bronsmedaljören Hamza Gungör från Motus Salto! 



Henriks poäng var 74,450, Kim fick 73,700, Hamza 72,100. - Fina prestationer - Henrik gjorde särskilt bra ifrån sig i hopp, 

bygel och räck. Kim - tillbaka efter nästan ett halvår - i räck, barr och fristående. Hamza satte en fin bygelserie och ett 

mycket fint fristående - imponerande insatser av alla tre, säger Hans Goldring, som tillägger: Hamza har nu 3 år kvar som 

junior, Kim 2 år, och för Henrik var det den sista tävlingen som junior! 

Grattis alla tre! 

Närmast väntar JNM i Elwerum och om ytterligare en vecka en landskamp mot Holland och Belgien. Förbundskaptenen 

Fredrik Pierreville tar ut lagen i morgon lördag, avslutar Hans Goldring. 

 

Birgitta Rittner 

 

 

FOTO: Westphoto/Andreas Svensson (samtliga bilder) 

SM-guld till Christopher och Jonna 
2013-05-10 

Mångkampen har nyss avslutats inför nästan fulla läktare i Åkeshovshallen i Bromma. SM-guldet gick till 

förhandsfavoriten Jonna Adlerteg i damernas tävling, och i herrarnas mångkamp blev det en ny mästare: 

Christopher Soós från Halmstad. Jonna vann med fina 53,100, Christophers poäng blev 76,950. Vi tackar 

(halmstadfotografen) Andy Svensson för 'guldbilden' och inväntar fler fina bilder från Westphoto under 

kvällen! 

Silverplatsen i damernas tävling bjöd på en liten skräll. Silvermedaljen gick till sistaårsjunioren och klubbkamraten till Jonna 

- Emma Larsson, 51,900,  (Emma tog JSM-guldet förra helgen). Brons till en annan seniordebutant, Ece Ayan från Leksand. 

(47,900).   

 



 

Räkna med vassa finaler på söndag - några av dagens tävlande ställde upp i någon  eller några grenar. Bland dessa den 

explosiva STG-gymnasten Marcela Torres (tävlade ej i fristående) med fina insatser, EGF:s Ida Gustafsson (endast barr) och 

STG:s Julia Rumbutis (endast bom).  

 

Bronsmedaljören Ece Ayan stod för verkligt fina insatser i sin seniordebut. Bland annat ett nytt hopp med vilket hon satte 

personbästa!  Ece gick till SM-final i samtliga grenar, trots ett oroande fall från barren under uppvärmningen till JSM 

(som hon därför avstod från). Det tyder på mental styrka av den unga leksandsgymnasten, som har deltagande i Ungdoms-OS 

som sitt nästa mål. 

 Till damernas grenfinaler har följande kvalificerat sig (startordning nedan): 

Hopp: Marcela Torres.STG,  Emma Larsson, EGF, Hennie Martinsdottir, Atletica, Ece Ayan, Leksand.  

Barr: Marcela Torres, Jonna Adlerteg, Ida Gustafsson, EGF; Ece Ayan, Saga Svantesson, STG, Emma Larsson. 

Bom: Emma Larsson, Marcela Torres, Ece Ayan, Julia Rumbutis, STG, Jonna Adlerteg, Saga Svantesson 

Fristående. Saga Svantesson, Jonna Adlerteg, Ece Ayan, Melina Herrey, Hammarbygymnasterna, Emma Larsson, Hanna 

Berg, GF Gymnos. 

Grenfinalerna startar kl 13.30. 

I herrarnas mångkamp gick silvermedaljen till Brommagymnasternas Toni Simonen (76.500) och bronset till Arsalan 

Chenarakipoor från Motus-Salto (73,150). 

 

Grenfinalerna kommer att stå mellan dessa gymnaster: 

Fristående: Toni Simonen, Christopher Soós, Arsalan Chenarakipoor. 

Bygel: Toni Simonen, Christopher Soós, Pontus Kallanvaara, Göteborgs Turn 

Ringar. Arsalan Chenarakipoor, Christopher Soós, Toni Simonen 

Hopp: -  

Barr: Toni Simonen, Christopher Soós, Pontus Kallanvaara 

Räck: Christopher Soós, Toni Simonen, Pontus Kallanvaara 

Mer om tävlingarna och tävlingsresultaten på arrangörens hemsida 

Bildspel från SM finns nu på mästerfotografen  Andreas Svenssons sida (WestPhoto) 

  

http://www8.idrottonline.se/Hammarbygymnasterna-Gymnastik/Arrangemang/NationellaMasterskapshelgen2013/
http://www.westphoto.se/agsm2013/index.html


Att signera idolkort hör till! 

 

 

Birgitta Rittner 

 

 

Helena Andersson med sina duktiga gymnaster 

Emma Larsson JSM-mästarinna 2013 
2013-05-05 

Fler rapporter om framgångar under tävlingar första helgen i maj. I Falun tävlar man i JSM i kvinnlig 

artistisk gymnastik, Lördagens mångkamp vanns av eskilstunagymnasten Emma Larsson på fina 50,7 - 

tätt följd av klubbkamraten Kim Singmuang på 50,65. Bronset till ännu en klubbkamrat: Emmy Haavisto 

(49.95). Även fjärdeplatsen intogs av en EGF-gymnast, Ellen Haavisto (49,1). Alla fyra gick vidare till 

samtliga grenfinaler och där blev det fler medaljer. 

 - Det ska bli mycket spännande att följa dessa gymnaster i fortsättningen mot Ungdoms-OS i sommar och vidare 

mot RIO 2016, säger Agneta Göthberg.   

På bilden ovan ser ni tränaren Helena Andersson tillsammans med de fyra - och ännu en talangfull gymnast från 

Eskilstuna GF, Cecilia Halldën som samma dag kvalificerade sig till Steg 9 genom att vinna Steg 8-tävlingen 

Mörksuggan med fina 46,6. Cecilia är född 2001. 

  
 

Birgitta Rittner 



 

Svenskt guld i UNM 
2013-05-04 

En nöjd förbundskapten rapporterar från UNM i manlig artistisk gymnastik i Halmstad: - Lagguld till 

Sverige, individuellt guld till David Rumbutis och brons till Christian Sindric! Svenskt i alla grenfinaler 

under söndagen. En stor framgång - som fortsatte även under söndagens grenfinaler. Fyra guld, två silver 

och två brons att lägga till mångkampsmedaljerna! 

Det svenska laget:  Christian Sindric, David Rumbutis, Hampus Welin Berger , Christoffer Kemi,  Joakim Lenberg 

. Sverige vann lagguldet med 219,2 poäng före Norge (214,1 ). Bronset gick till Finland (206,5).   
Individuellt guld till David Rumbutis (76,0) före Philip Fleischer, Norge (73,5) och brons till  Christian Sindric 

(72,1).    
Fredrik Pierreville säger: Sveriges killar har gjort en fantastiskt bra insats, och jag är mycket nöjd över 
deras prestationer med mycket  få misstag hela vägen.  
I grenfinalerna blev resultatet likaså mycket gott: Guld i bygel till Christian Sindric (12.25), silver till David 
Rumbutis (11.8). Guld i ringar till David  (12,8) och silver till Christian (12.24.) Guld i barr till David (12.8). Guld i 
räck till Christian (12.05) och brons i hopp (11,65). Och sist men inte minst ett brons i räck till Joakim Lenberg, 
född 2001 (11.55).  BRA JOBBAT! 

Bilderna hos Westphoto! 
  
 

Birgitta Rittner 

 

Organistionsförändringar på Gymnastikförbundet 
2013-04-29 

I det fortsatta arbetet med Vision 2020 har Gymnastikförbundets centrala kansli omorganiserats. Från och 

med april gäller en ny organisation på förbundskansliet. 

Enheten för Förbundsutveckling blir nu Ledningsenheten med Calle Myrsell som chef, med ansvar för utvecklingsarbete och 

stöd till föreningar, regioner och centrala verksamheter.  

Enheten för Breddgymnastik omfattar barn- och ungdomsverksamhet samt Gymmix/gruppträning. Lena Lindahl är 

enhetschef. 

Tävlingsenheten omfattar fortsatt samtliga tävlingsdiscipliner. Rekrytering av sportchef pågår. Som vi tidigare berättat är 

Niklas Heckscher landslagschef från och med 1 feb 2013. 

Utbildningsenheten är likaså oförändrad. Anna Blid har utsetts till ny utbildningschef. Therese Flemström anställs som 

utbildningskonsulent.  

Marknad och kommunikation delas i två enheter. Birgitta Rittner ansvarar för Kommunikation. Anne Lindström för Marknad 

inklusive Gymnastikbutiken. 

Övrig bemanning på respektive enhet framgår under fliken 'Kontakta oss'. 

 

Birgitta Rittner 

http://www.westphoto.se/unm2013/index.html
http://old.gymnastik.se/Kontakta-oss/


 

Med Idrottslyftet mot Vision 2020 
2013-04-26 

Tränar-app för mobilen. Gymnastiklektioner för skolbarn. Samarbete med freestyle skidåkare och 

uppstart av flertalet parkour grupper. Det är bara ett axplock av de sju ungdomsprojekt och sex projekt 

inom barnsidan som nyss beviljats större bidrag inom ramen för Idrottslyftet. Projekten beskrivs i korthet 

här - hämta inspiration till din egen förenings utveckling fram mot Vision 2020. 

Större nytänkande ungdomsprojekt 
Arbetarnas Gymnastikförening (GF Mellansvenska) 

Utveckla tränar-app för att underlätta ledarrollen och öka kvalitén i träningen som bedrivs. Instruktionsmaterial i 

mobilanpassat format med video, bild, text och tal innehållande; tävlingsövningar, förövningar, styrkeövningar, 

stretchövningar och lekar. Beviljat bidrag: 55 000 :- 

Bromma KFUM-KFUK (GF Öst) 

Start av fyra nybörjargrupper inom parkour/freerunning med 10-veckors periodisering som insteg till mer avancerade 

träningsgrupper. Erbjuda ett gratis träningstillfälle varje vecka utomhus för alla. Genomföra parkourlektioner som del av 

skolornas idrottsundervisning och sprida föreningens verksamhet till närliggande Kista. Erbjuda tre verksamhetsområden i 

framtiden; barngymnastik, parkour och freerunning. Beviljat bidrag: 75 000 :- 

Älvsbygymnasterna Älvsby Idrottsförening (GF Norr) 

Starta truppgymnastik och parkour som nya verksamhetsområden för att attrahera flera killar. Samarbete med 

freestyleskidåkning för att öka medlemsantalet. Beviljat bidrag: 75 000 :- 

Hudiksvalls Gymnastikförening (GF Uppsvenska) 

Lyfta budskapet ”HudikGympan gör Hudiksvall smartare” och öka medlemsantalet genom ökad profilering. Som del av 

detta, uppnå Gymmix-certifiering och starta gruppträningsverksamhet för unga, starta parkourverksamhet, bilda ungdomsråd, 

genomföra förstudie med syftet att eventuellt starta  ”Gymnastik-fritids” i samverkan med skolan,  samt erbjuda 

”Bamseutegympa” under sommaren. Beviljat bidrag: 100 000 :- 

Nättraby Allmänna Gymnastiksällskap (GF Sydost) 

Start av gruppträning för 13-15 åringar, och utöka med parkour- och tricking som komplement till truppgymnastiken för att 

attrahera flera killar. Samarbete med flera andra föreningar för att tillsammans nå målen i Vision 2020. Skapa 

uppvisningsevenemang/gymnastikens dag för att synas bättre och locka fler. Beviljat bidrag: 75 000 :- 

Bålsta Gymnastikklubb (GF Uppsvenska) 

Befästa Bålsta GK som en förening för ALLA genom att starta nya grupper inom trampolin, dans, fristående och 

ungdomsstep för 13-18 åringar som komplement till den redan breda verksamheten. Som en del av nyrekryteringen ska 

samarbete med Nattvandrarna och BålstaPolarna initieras genom ”nattgympa/prova-på/ta-med-en-kompis/kvällsöppet” 

arrangemang fredag/lördag kvällar. Beviljat bidrag: 100 000 :- 

Jämjö Motionsförening (GF Sydost) 

Erbjuda unga en ny träningsmöjlighet i form av Kick’n’box, Efit och utomhusträning. Ambitionen är att locka flera killar till 

denna verksamhet och visa på möjligheten att träna utomhus. Nå en yngre målgrupp och bidra aktivt till folkhälsoarbetet i 

kommunen. Beviljat bidrag: 25 000 :- 

Större nytänkande barnprojekt 
Gymnastikklubben Motus-Salto (GF Syd) 

Utöka antalet killar i föreningen genom att utveckla märke/motivationssystem för att hålla kvar dem längre. Start av nybörjar-

träningsgrupp för 8-12 åriga killar med fokus på redskapsgymnastik, trampett och hopp. Erbjuda gymnastisk träning till andra 

idrotter och samarbete med föreningar i Danmark för utökad inspiration. Beviljat bidrag: 75 000 :- 

Hammarbygymnasterna (GF Öst) 

Öka föreningens breddverksamhet med minst 200 barn och ungdomar genom att erbjuda skolor gymnastiklektioner med 



utbildade gymnastiktränare. Ökningen ska ske via utökade barngrupper, gymnastics for fun och tricking. Beviljat bidrag: 

75 000 :- 

Horreds Sportklubb (GF Väst) 

Samarbete med Marks kommun kring start av parkour/freerunning för att attrahera killar från tidig ålder upp till 20 års ålder, 

tjejer är självklart också välkomna. Fungera som initiativtagare/hjälp genom att starta  verksamhet i andra delar av 

kommunen och sedan låta andra föreningar ta över. Beviljat bidrag: 75 000 :- 

Gymnastikföreningen Fram (GF Syd) 

Start av kombinerad gymnastik/parkour verksamhet i skolsaler i hela kommunen. Verksamhet för alla - nära till hands. Lyfta 

förebilder internt i föreningen för att visa på möjligheterna att fortsätta som pojkgymnast. Beviljat bidrag: 75 000:- 

Örebro Gymnastikförening KIF (GF Mellansvenska) 

Starta minst fem nya grupper inom GympaKidz Show & Dance, Mini Power och performance samt öka antalet barn till 

cheerleading och truppgymnastik. Målet är att utöka verksamheten med 120 nya medlemmar under 2013, där andelen pojkar 

ska öka mest, genom samverkan med skolor och ökade marknadsföringsinsatser. 

Beviljat bidrag: 75 000 :-  

 

Gymnastikföreningen Astra (GF Mitt) 

Nå nya målgrupper via förskola med fokus på socioekonomi, etnicitet och kön (killar) genom gymnastik på dagtid. Visa 

vikten av gymnastikträning för kommun och skolledning. Beviljat bidrag: 75 000 :- 

Målet och intentionen är att dessa projekt ska kunna gynna många andra föreningar i hela landet. Alla projekt kommer 

därför att följas upp och erfarenheter delges här på gymnastik.se i samband med projektens redovisning under första termin 

2014. Läs mer om Idrottslyftet. 

 

Jonas Juhl Christiansen 

 

 

FOTO: Christian Thomassen/2C.no 

Dröm blir verklighet 
2013-04-20 

Klockan närmar sig fem här i Sverige den fantastiska EM-lördagen. Jonna Adlerteg och Sebastian 

Melander har haft fullt sjå att prata med svenska journalister och SVT:s korrespondent i Moskva ska 

också hinna med en intervju med Jonna innan de får pusta ut efter en av de bästa dagarna någonsin både 

för dem och för svensk gymnastik. - Det är en dröm som nu blivit verklighet, säger Sebastian Melander. 

- Både Idi och Jonna har jobbat så målmedvetet för att nå hit. Två tjejer som brinner för sin idrott och som är sådana 

fina förebilder för de yngre gymnasterna, både i träningshallen och utanför arenan. Att båda nått sådana framgångar 

samtidigt under EM är inspirerande på många sätt och för många. 

- Att nå hit har inte bara varit en dröm för Jonna och Ida själva utan även för mig och Helena (Andersson, Sebastians 

medtränare och sambo) ända sedan vi flyttade till Eskilstuna GF.  Jag vill tacka föreningen, föräldrarna och alla andra 

gymnaster i EGF för all stöttning på den långa vägen till EM, och också förbundet och SOK. 

Lite bakgrund: Idas tiondeplats i mångkampen i år var den bästa placeringen i kvinnlig artistisk gymnastik på femtio 

år.  (Magnus Rosengren tog ett EM-brons i hopp 1994.) Bästa placeringen i modern tid har Veronica Wagner stått för (12:e 

plats i EM i Volos). Ida Gustafsson har nu en 10:e plats i EM i Moskva. Nu har en svensk kvinnlig gymnast, Jonna 

http://old.gymnastik.se/idrottslyftet


Adlertelg,  med ett brons i ungdoms-OS på meritlistan, som senior också ett EM-silver i barr. Och i samma EM-final 

kom klubbkamraten Ida Gustafsson på en sjätteplats. Det är stort och det är svensk gymnastikhistoria. 

Jonna själv, som alltid cool och lugn, säger om dagens fantastiska tävling: - Lite nervös var jag kanske men jag försökte 

fokusera på vad jag skulle göra och jag förstod ju att jag hade chansen när ett par gymnaster missat i barren. Och den chansen 

tog hon. Dessutom blev det några glädjetårar när resultatet stod klart - ovanligt för Jonna men helt förståeligt! 

Vad är ditt nya mål? 

- VM förstås, men på lång sikt är det att tävla på OS i Rio 2016.  Men absolut närmast är förstås att träna igen, jag tror att det 

blir redan på måndag i Vilstahallen. (EM-truppen landar i Sverige på söndag kväll). 

Så tänker alltså en gymnast med EM-silver och OS-deltagande i kikarsiktet... eller snarare två, för dit siktar också Ida 

Gustafsson!  

Se Jonna och Idi också på SVT:s hemsida (och missa inte kvällens Sportnytt för där blir det mera..) 

 

Birgitta Rittner 

 

 

FOTO: Christian Thomassen/2C.no 

EM-silver till Jonna! 
2013-04-20 

Jublet stiger högt, högt och nu kan vi verkligen tala om HISTORIK. Ida Gustafssons dag igår - och nu 

Jonna Adlerteg som satte personligt rekord i EM-finalen i barr och tog Sveriges första EM-silver!! 

Glädjetårar i hemmaföreningen Eskilstuna Gymnastikförening, där man haft en storbildskärm samtidigt 

som man tävlat.. Glädjetårar också i studion där Veronica Wagner och Annamaria Jansson kommenterat 

tävlingarna. 

Ett bildsvep från två fantastiska EM-dagar, alla bilder tagna av Christian Thomassen - obs att de inte får användas utan att 

ange fotografens creditline: Foto Christian Thomassen/2C.no 

http://www.svt.se/sport/#./adlerteg-tog-historiskt-em-silver?&_suid=136647385606502948807102514828


 

Fler bilder finns i album på vår facebook-sida (klicka på loggan till höger här på hemsidan) 

 

 



 

 

 

Jonnas barrserie på youtube: 

 

Birgitta Rittner 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=4Tbb7X-yTX4&feature=youtu.be


FOTO: Foto och copyright: Christian Thomassen/2CFoto.no 

Ida Gustafsson! Historisk - igen! 
2013-04-19 

Nu vet vi hur det gick! Ida Gustafsson från Eskilstuna GF har skrivit in sig i svensk gymnastikhistoria 

med dagens tiondeplacering i mångkampen i EM i Moskva. Den bästa placeringen på - minst - femtio år. 

En storartad prestation och en stor framgång för svensk gymnastik, för tränarna Sebastian Melander och 

Helena Andersson och den långsiktiga satsning som Gymnastikförbundet och SOK gör med sikte på Rio 

2016. 

I morgon lördag 11.20 är det dags för tävling igen både för 'Idi' och klubbkamraten Jonna när damernas grenfinaler startar. 

SVT och Eurosport sänder.  Nedan SVT:s film med Ida i barr i dagens mångkampsfinal. Se och njut! 

http://www.svt.se/sport/ida-gustafsson-em-tia-i-mangkamp 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=179&artikel=5511006 

(Vi har en fotograf på plats i Moskva, Christian Thomassen, och lovar att publicera hans bilder löpande under kvällen här i 

denna nyhet, så återkom lite senare under kvällen.) 

Idas tiondeplats i mångkampen är den bästa placeringen på femtio år för en svensk kvinnlig gymnast. Ida gjorde ett stabilt 

program idag och fick 54,132 totalt , vilket är nära hennes personbästa.   

– Det är fantastiskt glädjande och en stor framgång för svensk gymnastik, säger förbundskaptenen och landslagschefen 

Niklas Heckscher. 

Bästa placeringarna hittills i EM-mångkamp i modern tid är Veronica Wagner i Volos 2006 (12:e plats), Amsterdam 2007 

(19:e plats), Berlin 2011 (20:e plats). Jonna Adlerteg tog en 23:e plats i EM i Berlin. För att hitta ännu bättre placeringar 

måste man ända tillbaka till 1963 då inget av de socialistiska länderna deltog! 

Tränaren Sebastian Melander var före EM lite återhållsam i sina förhoppningar. Han betonade att EM var ett  steg på vägen 

mot det långsiktiga målet, OS i Rio 2016 och att varken han eller gymnasterna själva åkte till Moskva med förväntningar på 

höga placeringar. 

 

Hur känns det nu då Sebastian, när både Jonna och Ida gjort sig historiska genom sina insatser här i Moskva? 

- Väldigt bra, självklart!  Inte bara med resutatet i dagens placering, Kvaltävalingen var ju inte helt perfekt, och att då gå ut 

som idag, med lugn och självförtroende, och genomföra en så bra tävling... hon har visat att hon är ännu en svensk gymnast 

på internationell nivå.  Hon lyste  på podiet. 

När Ida i morgon tävlar i grenfinalen i barr blir det hennes nionde tävling, tre dagar i rad. Tufft! Stort grattis Idi! Hur känns 

det? Var det nervöst idag? 

- Ja, lite nervös var jag i början, men det gick över när jag hade kört mitt fristående och hopp. Jag är jätteglad,  och det ska 

bara bli roligt att tävla i morgon igen, svarar Ida. Jag ser fram mot det och jag  tror att jag kommer att sova gott inatt! 

Lycka till Idi och Jonna! ¨ 

Nedan bilder: (Foto och copyright   Christian Thomassen, 2C.no Foto 

http://www.svt.se/sport/ida-gustafsson-em-tia-i-mangkamp
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=179&artikel=5511006


- 

 

 

 

Birgitta Rittner 



 

FOTO: copyright Christian Thomassen 2Cno (samtliga bilder) 

Jubel! Två gymnaster i EM-final 
2013-04-18 

Inte sedan 1963 har Sverige haft en EM-finalist i en grenfinal och nu har vi TVÅ gymnaster, Jonna och Ida, 

i barrfinalen och Ida i mångkampsfinal. Vi har pratat med både Jonna och Ida i Moskva och det var två 

väldigt lyckliga gymnaster! 

Tränaren Sebastian Melander säger: - EM är ju ett av många steg på vägen mot vårt långsiktiga mål, OS i Rio 2016. Ett 

delmål var just att ta en plats i en grenfinal och nu har både Jonna och Ida uppnåt detta. Det är klart att alla är jätteglada! 

 

Både Jonna och 'Idi' är två coola tjejer som sällan tar till överord men idag var det mycket glädje i bådas telefonröster från 

Moskva. 

Ida tävlar i mångkampsfinalen i morgon fredag (start kl 15.30 svensk tid)  och säger med ett litet skratt att 'i morgon kan det 

bara gå bättre, jag ska ut och köra'! I dagens kval hade hon två fall i bom och en miss även i fristående - men reparerade detta 

med besked genom att sätta ett utmärkt hopp och, liksom Jonna,  en av kvalets bästa barrserier, vilket gav henne den åttonde 

och sista finalplatsen i barr! 

Jonna placerade sig som nr fyra i kvalet och är förstås också mycket lycklig för denna fina plats. 'I morgon ska jag träna lite 

lätt och sedan ska jag titta på mångkampsfinalen och heja på Idi'! Jonnas egen final går på lördag. Som vi tidigare berättat 

sänder Eurosport från finalerna - alla finaler sänds dessutom på webben via UEG:s hemsida. 

Förbundskaptenen och landslagschefen Niklas Heckscher kommenterar: -  Det här är en verkligt historisk framgång för 

svensk gymnastik - men också för två gymnaster som verkligen älskar sin idrott och nu fått betalt för sin målmedvetna 

satsning.  Hur finalerna än går är det en stor framgång både för de två eskilstunagymnasterna  och deras tränare Sebastian 

Melander och Helena Andersson. 

Här kan ni också ta del av  torsdagkvällens Sportnytt som telefonintervjuat Ida Gustafsson. 

 

Birgitta Rittner 

http://eurovision.digotel.com/ueg/index.html
http://www.svtplay.se/klipp/1169606/tva-svenskor-till-grenfinal-i-gymnastik-em


EM-kval i Moskva, möjlig finalchans! 
2013-04-16 

Nu har både Jonna Adlerteg och Ida Gustafsson tävlat i EM i artistisk gymnastik i Moskva. Båda gjorde 

utmärkta barrserier, Jonna ligger efter två av tre subdivisioner på tredje plats och har ännu chans till 

grenfinal. Ida ligger på en elfte plats i mångkampen trots poängbortfall i bom och fristående - men gjorde 

desto bättre hopp och barr - också här finns en god chans till mångkampsfinal. Subdivision 3 går mellan 

kl 16 och 18.30. Sedan vet vi...så håll alla tummar för Jonna och Idi! Vi får också in fler bilder från vår 

fotograf på plats och laddar upp dem efterhand. 

Mer information om tävlingarna på UEG:s hemsida. 

Finalerna sänds både via UEG:s hemsida och i Eurosport. Peter Bengtsson skriver: Eurosport sänder både herrarnas och 

damernas mångkamp på fredag 19/4 , sändningen startar 11.00. På lördag sänder vi från grenfinalerna och likaså på 

söndag. Kolla med programtablån för exakta tider. 

 

 

Nedan: rapport från herrarnas kval (tidigare publicerat). 

 

Herrarnas kval i EM är över och David Ahlin summerar EM-premiären för Carl Green och Oskar Kirmes: 

David skriver:  

CG och Oskar har gjort sin EM-debut som seniorer. CG gjorde ett bra fristående och två fina hopp - han presterade på sin 

bästa nivå. Ett bra fristående som gav 13,266. (Han studsade utanför med en fot på handvolt 1 1/2 skruv.)  I hopp fick han 

14.0 på sin första Yurchenko, där han landade stabilt men något lågt, och fick 13,733 på andra hoppet (Kasamatsu).För att 

nå grenfinal krävs ett svårare  andrahopp och CG jobbar på Kasamatsu 1 1/2 till nästa säsong. 

Oskar hade en lite tyngre uppgift som mångkampare och hade en god möjlighet att nå mångkampsfinal med sina nya serie. 

Han började i barr och räck, lite nervöst, och gjorde sedan ett kanonfristående som gav 14,566! Därefter tre fall i bygel där 

http://www.ueg.org/en/5th-European-Men-s-and-Women-s-Artistic-Gymnastic-Individual-Championships--Moscow/RUS-2013-2013-04-17
http://eurovision.digotel.com/ueg/index.html


han tappade tre av nyckelövningarna. Ringar och hopp gick helt ok. Slutpoängen blev 76,3 - till mångkampsfinalen krävdes 

80.3 poäng. 

Både CG och Oskar är motiverade att åka hem och utveckla sina program  och säkerhet.! 

Foto och copyright: Christian Thomassen C2no 

 

  

 

  

  

 

Birgitta Rittner 

 

 



'Elitstöd ett erkännande' 
2013-04-12 

Gymnastikförbundets ordförande Malin Eggertz Forsmark kommenterar Riksidrottsförbundets beslut om 

att åter ge Gymnastikförbundet elitstöd: - Ett erkännande och en bekräftelse på att vår handlingsplan är 

bra och att vi tagit kritiken på allvar. 

- Under gårdagen fick vi det efterlängtade och mycket glädjande beskedet att vi åter beviljats elitstöd från 

Riksidrottsförbundet.  Beslutet är kopplat till den handlingsplan som Gymnastikförbundet presenterat  för 

Riksidrottsförbundet och som vi tidigare informerat om här på hemsidan . Vi får  även direkt verksamhetsstöd i 

genomförandet av den omfattande planen. 

Ett intensivt arbete startade redan efter förbundsstyrelsens beslut i november/december.  Många har varit 
involverade. Vi har inlett en självkritisk granskning av  verksamheter, attityder, arbetssätt och inte minst våra 
egna policies och riktlinjer. Gymnastiken, oavsett nivå, ska ge glädje, gemenskap och utveckling. Barnets 
välbefinnande ska alltid vara det viktigaste målet! 
En del åtgärder är redan vidtagna men vi är ännu bara i början av ett arbete som kommer att fortsätta med 

samma intensitet under hela 2013. Andra  mer omfattande åtgärder kommer att pågå ännu längre för att nå de 

mål som handlingsplanen siktar mot.  Utvecklingsarbetet berör hela gymnastikrörelsen.  ’Ledarkultur’ är inte en 

fråga som bara handlar om elitgymnastik. Det omfattar i någon mån alla i föreningen, oavsett inriktning. Mer 

information skickas ut till alla föreningar i nästa vecka. 

Kritiken som riktats mot elitgymnastiken  har slagit en skugga över all annan verksamhet i vår stora 
rörelse,  med så många olika sorters gymnastik.  Jag vill därför rikta ett varmt tack till er alla, ideellt arbetande 
eller anställda i föreningar och regioner, och framför allt till er som är ledare och tränare i den dagliga 
verksamheten.   Jag har pratat med många under de gångna fyra månaderna och vet  att åtskilliga har upplevt 
debatten som onyanserad.  Desto mer stolt är jag över att gymnastikrörelsen ställt sig bakom styrelsens beslut 
att  kraftfullt arbeta för en förändring på de punkter  som summerades i undersökningen av professor Jonas 
Stier. 
Tillsammans, men bara då,  kan vi göra det som måste göras. 
Malin Eggertz Forsmark 

 

MEF/BR 

 

 

EM-premiär för CG och Oskar 
2013-04-11 

Lördag den 13 april är det avresedags för de fyra svenska gymnaster som ska tävla i EM i artistisk 

gymnastik i Moskva. Jonna Adlerteg och Ida Gustafsson är kända för många både i och utanför 

gymnastiken. Jonna tävlar i barr, Ida i mångkamp. På herrsidan representeras Sverige av två nya ansikten 

i EM-sammanhang: Carl 'CG' Green och Oskar Kirmes - här en kort presentation av de båda EM-

debutanterna. 

Eddie Olsson, idrottskonsulent för manlig artistisk gymnastik, beskriver dem så här: 

CG är 17år, född - 95, och bor och tränar i Malmö med sin nye ungerske tränare Jozsef Csaky. Han går på gymnasiet i 

Malmö Idrottsakademi (MIA) som är en skola för idrottare som kan kombinera skola träning på ett bra sätt. (GK Motus Salto, 

centrum för manlig artistisk gymnastik i södra Sverige, samarbetar med MIA. Man får också hjälp med sjukgymnaster och 

kostrådgivning via MIA.)  

Eddie tillägger: - Som person är 'CG' lugn och vänlig, och tekniskt en duktig gymnast, med hopp som bästa redskap - det var 

i hopp han kvalade in till EM (se filmen på Youtube som Eddie också skickat  med). I meritlistan finns bland annat ett brons 

från Nord-EM 2012. i sitt första 'riktiga' EM kommer CG också att tävla i fristående, en annan gren där han är duktig. 

 Oskar Kirmes är också 17år. Han kommer ursprungligen från Älvsbyn, men tävlar nu för Brommagymnasterna. Tränar och 

bor i Esbo i Finland där hans pappa Matti Kirmes är tränare. Om Oskar säger Eddie: - Oskar är just nu den mest 

lovande mångkamparen från Sverige. Han gjorde fina resultat  på Alexander Diyatin Cup i St. Petersburg 2012 : personbästa 

81,032  gav silver. Där tog han också två grensilver i bygel och räck! (Också Oskar i räck finns med på Eddie Ohlssons film). 

http://www.youtube.com/embed/OCuKDgyhcGM


Som uppladdning inför EM har båda gymnasterna tävlat i Finland i mars  (Finland-Sverige) och Österrike i april  (AUT Team 

Open). Båda har som juniorer tävlat mycket internationellt på vägen fram till deras första JEM 2012 I Montpellier. Bland 

annat EYOF (ungdoms-OS)  2011 i Trabzon, Berlin Team Cup, Future cup…  

 

Men nu är det alltså äntligen dags för första senior-EM, och hela gymnastik-Sverige håller tummarna för CG, Oskar, Jonna 

och Ida! LYCKA TILL! 

Vi återkommer senare här på hemsidan med mer information om tävlingstiderna under EM. Finalerna sänds via UEG:s 

hemsida. 

 

Birgitta Rittner 

 

 

Camilla Fransson 

FOTO: Hammarbygymnasterna 

Hammarbygymnasterna om DN-artikel 
2013-04-03 

I DN 3 april skriver man om att Hammarbygymnasterna genomfört kroppsanalyser av barn med syfte att 

gallra ut barn. – Det är fel, säger Hammarbygymnasternas ansvariga tränare. Syftet är det motsatta – att 

göra träningen säkrare för barnen. Och vi selekterar inte bort gymnaster! 

-          Uppgifterna i artikeln är fel, i bästa fall ett missförstånd,  säger Camilla Fransson, huvudansvarig tränare för kvinnlig 

artistisk gymnastik.  

 

– Syftet är det helt motsatta, att göra träningen säkrare för barnen. Vi gjorde undersökningarna i samband med att vi ökade 

träningsmängden från 9 timmar till 12 timmar i veckan (barnen går i en förberedande elitgrupp).  Undersökningen är 

utformad så att en medicinskt utbildad tränare tittade på barnen för att se om de t ex har översträckta armbågar,  om axlarna 

gör det olämpligt för barnet att gå ned i brygga eller göra andra moment som kan innebära skaderisker. Tränaren ska i så fall 

anpassa träningsmomenten efter barnets kroppsliga förutsättningar. Efter undersökningen gavs individuella råd till alla 

föräldrar – till exempel för att de skulle ta kontakt med en naprapat för ytterligare utredning. Jag betonar återigen – det var för 

barnens bästa. 

-          Här i Hammarbygymnasterna har vi inte sådan selektering som man antyder i artikeln och jag upplever att vi har en 

mycket bra och öppen dialog med de flesta föräldrar.  Dessutom har vi inga ’staket’ mellan våra grupper – barn kan alltid gå 

mellan olika typer av träningsgrupper, åt båda håll! 

-          Vårt perspektiv – i synnerhet mitt, som också  är utbildad inom barnomsorgen – är alltid barnets bästa! Ibland blir det 

tyvärr så att vi just för barnets skull måste ta konflikter med föräldrarna. I artikeln påstås också att vi saknar pedagogisk 

utbildning. Det är inte heller korrekt. I den grupp som avses finns både en utbildad idrottspedagog, en ledare med medicinsk 

utbildning och ytterligare en ledare som har Gymnastikförbundets högsta utbildning, Steg 3.   

-          Vad vi måste ta till oss efter artikeln är både vilka ord vi använder och hur vi informerar föräldrarna.  Jag kan förstå att 

ordet ’kroppsanalys’ kan leda tankarna åt fel håll och jag tror dessutom att vi skulle ha informerat föräldrarna bättre om syftet 

med undersökningen, säger Camilla Fransson.   

 

http://eurovision.digotel.com/ueg/index.html
http://eurovision.digotel.com/ueg/index.html


 

Rydögymnasterna satsar på GympaKidz 
2013-03-25 

Fler goda exempel på barngympa där föräldrar går in och hjälper till. Lena Fridlund har besökt 

Rydögymnasterna strax utanför Falkenberg. ympaKidz och Bamsegympa är populärt! 

Rydöbruk är en liten ort belägen drygt fyra mil från Falkenberg, mellan Oskarström och Hyltebruk. Rydögymnasterna har 

Bamsegympa för barn upp till sex år men framför allt en blomstrande verksamhet för barn i åldern 7 – 13 år. 

Ungefär  etthundra barn varje vecka tränar truppgymnastik och GympaKidz. Den här onsdagen är det barn i åldern 8 – 10 år 

som kör en och en halv timme GympaKidz Minipower. 

Helena Torhall, ledare och ordförande i föreningen, håller i träningen tillsammans med tre hjälpledare,  som är föräldrar till 

några av barnen. Helena berättar att det inte är svårt att få föräldrar att ställa upp som ledare. Vid ett tillfälle var det nitton 

barn i salen tillsammans med sjutton föräldrar som erbjöd sig att hjälpa till! 

 

Ledare och barn hjälps åt att plocka fram redskap. Kvällens träning inleds med en uppvärmning kallad 'Inte nudda golv-bana'. 

Därefter instruerar Helena den Raka banan. Den innebär att man tränar på övningar där kroppen är rak som i ljushopp, 

”bygga tak” och handstående ner i tjockmatta. Efter en stunds träning på att hålla kroppen rak visas övningarna i den Runda 

banan. Här får man ”flå katt” i linor, göra kullerbyttor på airtrack och slå volter på trampett, alltså träna på övningar som 

innebär att kroppen är ”rund”.   

 

Efter en stund samlas gruppen för att börja på teknikbanan. Här tränas bland annat spagat mellan två satsbrädor och 

kullerbyttor i ström. Slutligen väntar utmaningsbanan. Ett högt hinder byggs av mjuka plintdelar och mattor i olika 

tjocklekar. Utmaningen ligger i att våga klättra upp på hindret och hoppa ner i tjockmattan på andra sidan. Givetvis under 

överinseende av tre ledare. Vidare tränas armgång på hög bom och gung med linor från en plint över till en annan.  

 

Tanken är att barnen ska kunna utmana sig själva och våga mer och mer för varje gång. Alla ska också kunna känna att de är 

bra på något. Helena berättar att man planerar de olika banorna på ett sätt som gör att man inte behöver flytta redskapen så 

mycket,  utan kan utnyttja uppställningen på flera sätt. 

All träning handlar om att utveckla teknik, styrka, balans och de grundmotoriska färdigheterna och naturligtvis att ha riktigt 

roligt under tiden. Träningen avslutas med massagesaga och innan alla springer ut till väntande föräldrar hörs ett unisont 

GYMPAKIDZ!!! i salen. 

 Helena säger: - För vår förening är gruppen viktigast. Alla ska känna sig hemma och välkomna i gympan oavsett 

förutsättningar. Vi vill ju skapa ett livslångt intresse för fysisk aktivitet. Hon fortsätter: - Vi har många aktiviteter tillsammans 

i föreningen för att bygga sammanhållning och gemenskap.  Föreningsdagar med prova på-verksamheter bland annat. Nästa 

föreningsdag ska barnen få träna på tumblinggolv och föräldrarna ska få köra pump. 

 

Barnen får ta gymnastikmärken när de uppnått vissa färdigheter och man har sommar- och jullovsläger. Föräldrar och ledare 

är engagerade i bygdens barn och folkhälsan är viktig. Helena bekräftar att hon märker stor skillnad på de barn som gått i 

föreningens Bamsegympa innan de börjar i grupper för lite äldre barn: - De som har varit med i Bamsegympa, om så bara en 

timma i veckan, har mycket bättre motorik och en mer utvecklad kroppsuppfattning än vad de barn har som är helt nybörjare. 

 

Lena Fridlund/BR 



 

Gymnastiken fortsätter att öka 
2013-03-19 

Gymnastikförbundets medlemsstatistik för 2012 visar en ökning av det totala medlemsantalet från 209 

733 (2011) till 213 570 (2012), en ökning med 3 837. Nästan hela ökningen ligger på barn- och 

ungdomssidan. 88.747 i åldrarna upp till 12 år innebär ökning med 3 631 jämfört med 2011. Också 

tävlingsgymnasterna ökar, med 1 714 licensierade gymnaster till 23 275 (varav 20674 truppgymnaster). 

(Siffrorna för tävlingsgymnastiken bygger på antalet tävlingslicenser, övriga på medlemsstatistik enligt 
föreningarnas egna årsrapporter).  

Gymnastikförbundets ordförande Malin Eggertz Forsmark kommenterar: - Det är mycket glädjande att 

se hur basen i vår verksamhet fortsätter att växa. Det understryker ännu mer behovet av fler 

välutrustade lokaler för barn- och ungdomsgymnastiken. Köerna till barngymnastiken över hela landet 

är fortsatt ett stort problem för många medlemsföreningar - många vill ta emot fler men lokalbristen är 

ofta ett hinder. 

Antalet flickor upp till 12 års ålder har ökat med 2.549 och pojkar med 1.082 (en ökning med 

totalt 3.631). Totalt finns 88.747 flickor och pojkar inom barn- och ungdomsgymnastiken upp till 12 års 

ålder. Ytterligare drygt 24 000 är aktiva i gymnastiken i åldrarna 13 – 20 år.   

Även antalet aktiva tävlingsgymnaster (med tävlingslicens) har ökat inom samtliga discipliner – från 

21.558 till 23.272. Största disciplinen är som tidigare truppgymnastiken som ökat med 1 566 

gymnaster till totalt 20 674. Resterande,  1 714,  fördelar sig på övriga discipliner (kvinnlig och manlig 

artistisk gymnastik, trampolin, rytmisk gymnastik, aerobic gymnastics och hopprep).  

 

Drygt tusen medlemsföreningar finns över hela landet, stora och små. Många av dem har en mycket 

bred verksamhet där barngympa, Gymmix gruppträning och annan motionsgymnastik, och former av 

olika tävlingsgymnastik samsas med helt nya verksamheter som till exempel parkour. En av dem är 

Gefle Gymnastikförening med tusen medlemmar, goda lokalförhållanden, och mycket genomtänkt 

inställning: ’Här är alla gymnaster, alla har samma värde’. Vi besöker föreningen i en ny film, en bra 

illustration av Gymnastikförbundets verksamhetsidé: Rörelse hela livet!  
 

Birgitta Rittner 

 

 



Gymnastikförbundet söker Sportchef Tävling 
2013-03-15 

Svensk tävlingsgymnastik växer och utvecklas. Vi söker en Sportchef Tävling med placering i Idrottens 

Hus i Stockholm. Ansök senast 8 april. 

Tävlingsgymnastik har många ansikten här i Sverige. Ett heter artistisk gymnastik. Ett annat truppgymnastik, där man tävlar i 

lag. Andra discipliner är rytmisk gymnastik, trampolin, hopprep och aerobic gymnastics.  I Sverige finns idag drygt 23 000 

licensierade tävlingsgymnaster och ytterligare 10 000 med träningslicens. 

Tävlingsgymnastik är inte bara elit på SM, VM och OS-nivå. Det engagerar också många, många ungdomar som bara vill 

träna och tävla på sin egen nivå hemma i föreningen och regionen och där lägger grunden för ett långt liv som aktiv idrottare 

eller motionär. 

 

Svensk tävlingsgymnastik går framåt. Vi växer i antal för varje år och har också nått flera internationella framgångar på 

elitnivå. Inom den kvinnliga artistiska gymnastiken samarbetar vi sedan förra året med Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) 

i framtidsprojektet ’Rio 2016’. 

Gymnastiken bedrivs i hundratals tävlingsföreningar från Lappland till Skåne, i nära samarbete med tävlingskommittéer och 

idrottskonsulenter inom Gymnastikförbundet. Arbetet koordineras och drivs från Gymnastikförbundets centrala kontor i 

Stockholm. Hit söker vi nu en Sportchef Tävling, placerad direkt under vår generalsekreterare. 

 

Som Sportchef Tävling är du ansvarig för helhetsutvecklingen av svensk tävlingsgymnastik. Du ska skapa en ’röd tråd’ 

mellan föreningar, regioner och förbund så att alla drar mot samma mål.  Detta gör du tillsammans med de tekniska 

kommittéerna, landslagschef och idrottskonsulenterna. I samarbete med Riksidrottsförbundet och Sveriges Olympiska 

Kommitté stödjer och driver du också utvecklingsarbete och utvecklingsprojekt på yttersta elitnivå. 

 

Det är ett stort, spännande och utmanande uppdrag som kräver många viktiga personliga egenskaper. Du som vill söka bör ha 

en utpräglat god samarbetsförmåga och vara en god lyssnare – men också ha förmågan fatta beslut och driva fram projekt när 

dialogen väl är avslutad.  Att ha god organisations- och arbetsledarförmåga är en självklarhet.  Det är en extra merit om du 

har erfarenhet av tävlingsgymnastik och av gymnastikvärldens sätt att fungera, och det är en absolut nödvändighet att du är 

väl insatt i svensk idrotts särskilda villkor och arbetssätt. 

 

Du har en relevant högskoleutbildning och är en god kommunikatör. Dina språkkunskaper i engelska måste vara mycket goda 

eftersom du även kommer att ha många internationella kontakter. Kunskaper i andra språk kan vara en extra merit.   

 

Uppdraget som Sportchef Tävling är en heltidsbefattning med placering på Gymnastikförbundets huvudkontor i Stockholm. 

Tillträdesdag efter överenskommelse. 

Din ansökan vill vi ha med CV och löneanspråk till Gymnastikförbundet, senast den 8 april. Adressera din ansökan 

till stefan.bengtsson@gymnastik.se eller postalt till Stefan Bengtsson, Gymnastikförbundet, Idrottens Hus, 114 73 

Stockholm. 

Facklig kontaktperson: Susanne Landin, susanne.landin@gymnastik.se; 08-6996475 

Kontakt och mer upplysningar om tjänsten: Generalsekreterare Stefan Bengtsson, stefan.bengtsson@gymnastik.se; 08-699 

6493 

 

Birgitta Rittner 

 

mailto:stefan.bengtsson@gymnastik.se
mailto:susanne.landin@gymnastik.se
mailto:stefan.bengtsson@gymnastik.se


Vi söker Årets Gymnastikkommun 2013 
2013-03-14 

En film från tre intressanta danska motorikhallar är på väg till landets alla kommunchefer, tillsammans 

med en inbjudan till en helt ny aktivitet: Årets Gymnastikkommun. Det handlar om barn, motorik och 

rörelseträning. Målet är att finna bra svenska exempel att visa upp på samma sätt. Vi är både glada och 

stolta över att herrlandslagets förbundskapten Erik Hamrén liksom journalisten Alexandra Pascalidou 

tackat ja till att medverka i juryarbetet! 

Att informera beslutsfattare om betydelsen av grundmotorisk träning och redskapsgymnastikens  viktiga roll är något 

Gymnastikförbundet gjort under många år. Vi vill också inspirera kommunernas politiker och tjänstemän till 

nytänkande,  och bidra till bra lösningar, framför allt i förskolor och skolor, där grunden till ett aktivt liv läggs. 

Väl utrustade lokaler för gymnastik,  i bred mening, är också en förutsättning för att vi ska kunna uppnå mål i 'Vision 2020'.  

 

I år har vi varit på besök i Danmark där man ligger långt framme. Det har blivit till en film som skickas ut till kommunala 

beslutsfattare tillsammans med inbjudan till Årets Gymnastikkommun. 

 

(Här kan du ladda ned inbjudan till Årets Gymnastikkommun som PDF) 

Öppen och enkel nominering 

 

Nominering till utmärkelsen är helt fri. Fram till den 15 maj kan alla som vill nominera en kommun som arbetar medvetet för 

att möjliggöra barns motoriska träning med gymnastik i bred mening.  

Nomineringen sker via ett enkelt formulär, antingen här på Gymnastikförbundets hemsida, eller via Gymnastikförbundets 

Facebook-sida! 

Juryn och prisutdelning 
Juryn består av Suzanne Lundvall (ordförande), Stefan Bengtsson, Erik Hamrén och Alexandra 

Pascalidou. Utmärkelsen  kommer att delas ut under Idrottens Dag i Almedalen den 3 juli. 

 

Nu hoppas vi att hela gymnastiksverige hjälper oss att hitta de riktigt goda svenska exemplen på målmedvetet arbete för att 

stimulera barn till rörelse och motorikträning med gymnastik - vi vill göra nästa film med goda exempel från svenska 

kommuner! 

 

 Här kan du nominera din kommun 

http://www.youtube.com/watch?v=qTjjjObwM0s&feature=youtu.be
http://old.gymnastik.se/ImageVaultFiles/id_14595/cf_418/47339_Nominera_Gymnastikommun.PDF
http://old.gymnastik.se/For-foreningen/Hallarochlokaler/Tidningsartiklar/Nomineraaretsgymnastikkommun/


Komplettering av TV4-inslag 
2013-03-11 

TV4-sporten återgav i måndagkvällens sändningar (i ett inslag om trampolingymnasten Rasmus 

Engelbrektsson) mycket snabbt och selektivt delar av ett mejl där Gymnastikförbundets informationschef 

besvarat två frågeställningar från TV4:s reporter Thomas Pickelner. Det gav en ofullständig och delvis 

oriktig bild av hur frågan hanterats juridiskt. Här publicerar vi hela mejlet till journalisten. 

Hej igen Thomas. Jag har pratat med Stefan Bengtsson som också givit mig hela underlaget till Rasmus ärende (jag utgår 

från att du redan fått alla handlingar från juristen Thomas Ört som du också hänvisade till).  

Första svaret gäller det mer formella om handläggningen av detta specifika ärende. 

Eftersom det blev ett bestraffningsärende - i och med den anmälan som inkom från Rasmus Engelbrektsson och Ann Sofie 

Engelbrektsson den 9 juni 2011 - där anmälarna företräddes av sin jurist måste ärendet också hanteras helt efter det 

regelverk som finns. Det blir byråkratiskt, men det är svårt att se att ett idrottsförbund kan agera annorlunda. Anmälare och 

anklagade måste ha precis samma rätt att höras och bedömningen måste följa regelverket. 

Ärendet behandlades först av Gymnastikförbundet Öst som fann att det inte fanns någon saklig grund för bestraffning enligt 

inlaga. Ärendet har gått vidare i de instanser som finns. Förkortat kan man säga att Engelbrektssons även har fört frågan om 

jäv till RIN (Riksidrottsnämnden) som avvisade. 

Den 14 augusti 2012 skulle anmälarna och deras åberopade vittnen höras i den ordning som deras ombud önskat av Svenska 

Gymnastikförbundet (enligt regelverket). Dagen före denna förhandling meddelade ombudet att anmälarna och deras vittnen 

inte skulle närvara vid förhandlingarna. Förhandlingarna inställdes då och man noterade särskilt till protokollet att man 

beklagade beslutet att inte delta i förhandlingarna. Dessutom att beslutet kan överklagas till RIN inom tre veckor. 

Andra svaret gäller din fråga om Rasmus som exempel på idrottare som 'upplever att de känner sig maktlösa/felbehandlade 

eller kränkta inom sin idrott och inte vet vart de ska vända sig.' 

Det är förstås alltid allvarligt och beklagligt. När enskilda idrottare, Rasmus eller någon annan, kommer i kläm eller 

upplever negativ behandling är det självklart så att det är viktigt att vi, förening och förbund, kan fånga upp dessa signaler 

snabbt. Här har vi ett arbete att göra men vi måste alltid, som förbund och förening, låta båda sidor komma till tals. 

Hur detta ska kunna lösas bättre än med det mycket formella regelverk som följdes i Rasmus fall är en av de många frågor 

som Gymnastikförbundet har med i arbetet för en förändrad och förbättrad ledarkultur inom gymnastiken och som kommer 

att pågå under hela 2013. Arbetet med detta prioriteras på alla sätt just nu och vi kommer i dagsläget inte att föra 

diskussionen vidare i media eller plocka ut 'bitar' före det att hela åtgärdsprogrammet är presenterat för vår egen styrelse 

och godkänt av dem. Efter detta är du välkommen tillbaka, om det fortfarande är aktuellt för dig och TV4. 

Mvh Birgitta Ritttner 

 

 

 

UEG-besök i Helsingborg 
2013-03-11 

Första helgen i mars har Europeiska Gymnastikförbundet (UEG) varit på besök i Helsingborg för att ta del 

av planeringen inför kommande stora gymnastikevenemang - Eurogym 2014. Christel Attermalm berättar: 

Fredagen i Helsingborg inleddes med en guidad tur då alla fick ta del av Helsingborgs historia och se de olika platserna som 

kommer att vara samlingsplatser under Eurogym-veckan. Turen avslutades på Helsingborgs Arena, där alla hallarna både i 

Arenan men även i Idrottens Hus visades upp. Alla blev djupt imponerade över de många hallar som fanns på ett och samma 

ställe och de möjligheter som detta ger. 



 

Representanterna från UEG gav bra feedback och många goda råd för den fortsatta planeringen. Besöket avslutades med en 

mottagning i rådhuset hos Helsingborgs borgmästare.  (Bilden ovan fr v: Borgmästare Hans Bosson, Helsingborgs 

Stad,  Ingvar Pettersson, organisationskommitténs ordförande,  samt Detlef Mann från UEG) 

 

Christel Attermalm/BR (redigering) 

 

Handlingsplan antagen av förbundsstyrelsen 
2013-03-11 

Gymnastikförbundets styrelse har vid mötet den 11 mars fattat beslut om åtgärder som förstärker och 

breddar det arbete som inleddes 2006, under namnet 'Den svenska gymnastikmodellen'. Medicinskt stöd, 

översyn av utbildnings-, tävlings- och träningssystem, kravprofil för god ledarkultur och hållbar 

landslagsgymnastik är några delar i detta handlingsprogram. . 

Handlingsprogrammet för utveckling av Den svenska gymnastikmodellen innefattar 
Medicinsk support 
 ·         Medicinsk kartläggning av tävlingsföreningar på JSM- och SM-nivå – genomförd jan 2013. 

 ·         Inrättande av Medicinskt Råd.  Med. Dr. Ann Edner tillträder den 1 april som ordförande och bygger 
upp ett råd med olika kompetenser. 

 ·         Förbundsläkare. Ann Edner tillträder 1 april 2013 

 ·         Medicinskt nätverk. Utvecklas i samarbete med medicinska rådet. Syfte att öka kunskap och utveckla 
stödet nationellt. 

 ·         Skaderegistrering. Tvåårigt projekt i samverkan med RF Elit och Pensum. Start maj 2013. Syfte att 
minska överbelastningsskador. 

 ·         Framtagning av en gymnastikmodell för kost/nutritionsråd. Arbete tillsammans med RF Elit, start april 
2013. 

 ·         Projekt Rio 2016 i Eskilstuna. Samarbete med SOK. Ökade insatser inom områdena 
medicin/nutrition/skadeprevention. 

Ledarskap 

 ·         Pågående dialog med tränare inom kvinnlig artistisk gymnastik som har landslagsgymnaster. 
Utgångpunkt Stiers utredning (start dec 2012) 

 ·         Tävlingsforum jan 2013 – seminarier och gemensamma diskussioner. Deltagare samtliga 
discipliner/kommittéer, styrelsen, samt ordförande för större tävlingsföreningar. Stiers rapport 
utgångspunkt. 

 ·         Niklas Heckscher landslagschef från 1 feb 2013 

 ·         Niklas Heckscher förbundskapten kvinnlig artistisk gymnastik från 1 april 2013 

 ·         Fredrik Pierreville förbundskapten manlig artistisk gymnastik från 1 april 2013 

 ·         Gemensamma och individuella samtal med landslagstränare under 2013. 

 ·         Projekt Positivt Ledarskap pågår inom rytmisk gymnastik med stöd av RFs Elitidrottscentrum 

 ·         Extra elittränarutbildning för tränare på nationell nivå (alla discipliner) under sensommaren 2013. 
Fokus på ledarskap, psykosocial utveckling, medicinsk support och övriga stödfunktioner. (Återkommande). 

 ·         Framtagning av handboken  ’Svensk landslagsgymnastik – framgångsrik och hållbar’.  Klart sommaren 
2013. 



 ·         Kravprofil för positiv ledarkultur. Pilotprojekt i samarbete med SISU startat. Förslag och förankring 
sker i oktober 2013 vid Gymnastikforum. Beslut i förbundsstyrelsen december 2013. 

 ·         Utveckling av ’Den svenska gymnastikmodellen’ intensifieras. Den svenska gymnastikmodellen ska ha 
en helhetssyn och omfatta all den verksamhet som Svensk Gymnastik står för. Utvecklingsarbetet 
inkluderar bland annat översyn av utbildnings-, tränings- och tävlingssystem.  Förslag och förankring 
oktober 2013 vid Gymnastikforum. Beslut i förbundsstyrelsen december 2013. 

Länk till SVT:s intervju med Malin Eggertz Forsmark 

Länk till intervju med Malin Eggertz Forsmark efter styrelsemötet den 11 mars 

 

Birgitta Rittner 

 

 

Från noll till tvåhundra i Mölndal 
2013-02-20 

Ny medlemsförening sedan årsskiftet är Mölndal GIF. Föreningen är ännu ett härligt exempel på nya 

koncept som bygger på en grund i barngymnastiken. Här finns en gymnastikskola för de minsta, där 

motoriken utvecklas under stor glädje och lek. För de något äldre barnen även en 'idrottsskola' där de 

tränar olika idrotter. Efter bara en termins verksamhet har man redan 200 medlemmar! Föreningens 

ordförande heter Fredrik Larsson. Med en bakgrund som idrottslärare och beteendeforskare har han en 

mycket tydlig vision.- Målet är att få barn att gilla idrott och vilja fortsätta träna utan att det blir för mycket 

för tidigt. Inga prestationskrav. 

Redskapsgympa tränar motoriken - att hänga och klättra till exempel. Men mest är det kul, och det är en av grundstenarna i 

föreningens målsättning. Lär känna denna nya förening via deras egen hemsida eller artikeln i Mölndalsposten. (Artikeln kan 

också laddas ned som PDF.) 

http://www.svt.se/sport/#./efter-indragna-stodet-gymnastikforbundet-presenterar-atgardsplan?&_suid=13630246483540919725968182721
http://youtu.be/eOeIkq12MxM
http://molndalgif.se/om-klubben/molndal-gifs-mal-och-verksamhet/
http://old.gymnastik.se/ImageVaultFiles/id_14312/cf_566/Artikel-M-lndalsposten-23-.jpg
http://old.gymnastik.se/ImageVaultFiles/id_14294/cf_418/Artikel_M-lndalsposten_-23_jan_2013-.PDF


 

Följa John - också rörelsekul:  

 

 
 Här förbereder Fredrik Blomsterkranskull: 

 

  

 

Vi tackar fotograferna Fredrik Larsson, Patricia Odbom och Maria Bengtsson för bilderna. 

 

Birgitta Rittner 

 



Internationellt i Hälsingland 
2013-02-12 

Kreativitet, glädje och internationellt utbyte i Viksjöfors berättar Johan Widell på Gymnastikförbundet 

Uppsvenska om. Svensk Gymnastik har verkligen många 'ansikten'! 

Johan berättar: ' I Hälsinglands skogar, mellan Bollnäs och Edsbyn, ligger Viksjöfors, en by med ca 200 invånare. En ganska 

stillsam trevlig by - med en fantastisk verksamhet. Det är nämligen här som Gymnastikföreningen Viksjöforsbaletten har sitt 

hjärta och sin ovanliga, inspirerande verksamhet. 

Det hela började 1989 när Helena Ehrstrand flyttade till orten och startade en dansgrupp. Idag har verksamheten utvecklats 

rejält. Föreningen har sedan 1994 arrangerar Dansforum, en vecka full med uppvisningar av olika slag. Men det som 

fascinerar allra mest med denna förening är det stora internationella utbyte som föreningen har. 

På Dansforum 2012 återfanns deltagare från ett 20-tal länder i lilla Viksjöfors. Dessutom har föreningen sedan 1998 

regelbundet haft volontärarbetare hos sig. Under senaste året en dokumentärfilmare från Holland hos sig som gjort denna film 

- som ni bara måste se!  

 

Johan Widell/BR 

 

 

Fullsatt på Tävlingsforum 
2013-01-26 

Gymnastikförbundets ordförande Malin Eggertz Forsmark öppnade årets Tävlingsforum inför en fullsatt 

sal med över hundra deltagare. Styrelseledamöter, tränare, föreningsordförande och kommittéledamöter 

och en tillträdande landslagschef lyssnade till fyra externa föreläsare - i tur och ordning professor Jonas 

Stier, Mälardalens högskola, Petra Lundström, ansvarig för idrottsnutrition på RF:s Elitidrottscentrum, 

professor Angelica Lindén-Hirschberg, gynekolog och knuten till SOK, och slutligen Hardy Fink, Director 

of FIG Education and Academy Programs. 



 

Förbundsordföranden öppnade Tävlingsforum 2013 

Jonas Stier inledde med en ny presentation av sin utredning 'Blod, svett och tårar' och fick också svara på frågor från 

auditoriet. Mot bakgrund av några av punkterna i Stiers problematiserande slutsatser gav de tre följande föreläsarna 

uppskattade föredrag med olika infallsvinklar på träning av unga gymnaster från respektive kunskapsområde. Dessa 

föreläsningar filmades och kommer inom kort (med föreläsarnas samtycke) att publiceras via hemsidan.   

 

Jonas Stier ovan 

 
Petra Lundström ovan 

 Professor Angelica Lindén Hirschberg 
  



 

Hardy Fink från FIG (Internationella Gymnastikförbundet), på bilden ovan tillsammans med Niklas Heckscher,  är en av 

världens mest ansedda utbildare inom gymnastikområdet,  med hela världen som arbetsfält. Dagens komprimerade 

föreläsning handlade om barn och ungdomars fysiska och psykiska utveckling i förhållande till gymnastikträning, ett område 

som Fink dessutom har forskat inom.   

(Den högsta utbildningen på detta område ges inom FIG Academy Level 3, den kurs som tillträdande landslagschefen Niklas 

Heckscher genomgick 2007 - som kursetta!)  

 

Fink föreläste även under Tävlingsforums andra dag, om skadeprevention inom gymnastiken. 

 

Birgitta Rittner 

 

 

Ny kraft på Gymnastikförbundet Öst: Malin Bölander 
2013-01-24 

Ny kanslist på Gymnastikförbundet Öst är Malin Bölander, som tillträder sin halvtidstjänst redan måndag 

den 28 januari. Malin kommer där att arbeta tillsammans med idrottskonsulenten Kristian Gunnarsson, 

med administrativa och ekonomiska frågor i första hand. 

Liksom Kristian själv kommer Malin till Gymnastikförbundet med en bred idrottserfarenhet och en gedigen utbildning. 

 

Malin, som är 33 år, har i sitt bagage bland annat styrelseuppdrag inom idrottsrörelsen, erfarenheter från evenemang och 

större projekt som t ex Stockholm Open och Stockholm Marathon.  I våras avslutade hon sin utbildning till idrottskonsulent 

på Bosön och även en kurs i entreprenörskap inom idrotten på Lillsved. 

Malin nås på telefon 08-6274047 från och med den 1 februari,  och efter ytterligare några dagar även 

på malin.bolander@gymnastik.se (samt  givetvis även via kansliets 'huvudadress' ost@gymnastik.se). 

 

Birgitta Rittner 

 

mailto:malin.bolander@gymnastik.se
mailto:ost@gymnastik.se


 
Christina och Magnus mitt i skridskoskolan! 

FOTO: Bildleverantör: Christina Stjernborg 

Redhawks unga grundar med gympa 
2013-01-17 
I Malmö pågår ett intressant projekt. Redhawks hockeykillar tränar fys/motorik hos Motus Salto. 
Initiativtagarna är Magnus Österlind Stjernborg, projektansvarig för IF Malmö Redhawks skridsko-
/hockeyskola, och 'hockeymorsan' och gymnastikledaren Christina Stjernborg (båda på bilden ovan). 
Ytterligare ett exempel på vad vi tidigare berättat att herrarnas förbundskapten i fotboll, Erik Hamrén, 
säger: alla elitidrottare blir bättre av att träna sin motorik. Läs och inspireras! (Pågår det fler liknande 
projekt med samarbete mellan gymnastiken och andra idrotter även på annat håll i landet vill vi gärna få 
tips om detta.) 

Hur kom det sig att ni började samarbeta med Motus Salto, vem tog initiativet och 

varför? 

Magnus och Christina berättar gemensamt:   
 

- Vår sons hockeylag (U9) behövde fysträning i säsongsslutet (våren 2012) som kunde löpa fram till 

sommaruppehållet. Eftersom vår dotter tränade gymnastik i GK Motus-Salto (med en engagerad och kunnig 

ledare, Camilla Carlén),  där även Christina har ett förflutet som gymnast och tränare,  föll det sig naturligt att 

bestämma möte med ordföranden Per Malmborg och tränaren Eddie Olsson. Allt enligt Svenska 

Ishockeyförbundets ABC-pärm som är vägledande för verksamheten. Vi sökte duktiga, avlönade, engagerade 

ledare och vi gav förslag till GK Motus-Salto vem vi kunde tänka oss skulle passa för grupperna. 

När startade samarbete och hur länge ska det pågå ? 

- Samarbetet startade i maj 2012 och pågick till slutet av juni då vi tränade under fem 

tillfällen. Fystränaren Fredrik Pihlqvist från GK Motus-Salto kunde efter detta se en skillnad 

i killarnas sätt att utföra fysövningarna. Vi slog ihop U9 + U10 truppen som körde fys 

tillsammans. Efter sommaruppehållet gick vi igång igen i september och nu ska vi köra på 

fram till sommaren 2013, nu enbart med U10 laget (tidigare U9 truppen). Med skridsko-

/hockeyskolans medlemmar tränar vi barngymnastik fram t om april 2013 i ett första 

skede. Om Magnus fortsätter som projektledare även efter detta datum kommer vi givetvis 

satsa vidare på samarbetet. 

 

 



Vilka spelare/lag omfattas av träningen? 

- U 10 laget, bestående av 28 killar tränar med Fredrik P varje tisdag kl 16-17 före sitt ispass. I oktober 

startade vi också med skridsko-/ hockeyskolans barn i åldrarna 4-7 år, som då tränar med GK Motus-Saltos 

tränare Camilla Carlén en timme per vecka. 

Hur går träningen till, hos Motus eller på annan plats? 

- Våren 2012 höll vi till i lokaler där GK Motus-Salto brukar bedriva barngymnastik, och 

skötte bokningen via Fritid Malmö. Nu har vi bytt till en lokal närmre vår ishall då vi har ett 

ispass i anslutning till fysträningen. Killarna kan jogga bort till omklädningsrummen, ta ett 

mellanmål och byta om till hockeyutrustningen. Vi är alltid inomhus och använder oss av 

mattor, ringar, satsbrädor, trappor m m. 

 

Vilka moment tränar ni – vad har ni för mål med träningen? 

- Vi koncentrerar oss på övningar som förbättrar barnens kroppsuppfattning, grovmotorik, 

balans, koordination, bålstyrka och smidighet. Målet med träningen är att få bättre 

hockeyspelare som ska få färre skador. Förutom det så ger gymnastiken en fysisk preparation 

för alla idrotter – och inte minst en kropp som är bättre förberedd för det vardagliga livet. 

Hur mycket tränar ni? 

-- U 10 laget kör fys tisdagar kl 16-17, dvs en timme pervecka. Skridsko-/hockeyskolan 

kommer också att träna en timme per vecka. Både Fredrik och vi hade gärna sett att man 

kunde utöka till två tillfällen/vecka, men i nuläget är det tyvärr inte möjligt. 

Vad är målet med detta? 

- Vi vill erbjuda den bästa skridskoutbildningen och det gör vi genom att kombinera träning 

på is med barngymnastik. 

 

Vad tycker spelarna själva?  

- Vi ställde några frågor till killarna efter ett fyspass, och så här svarade de på frågan om 

varför de kör gymnastik/fys: 

 För att vi ska bli starka i bålen 

 För att vi ska bli bättre hockeyspelare 

På frågan om killarna också tycker att det är kul är det kanske lite delade meningar, men svaret från de flesta blev nog ett 

'jaaaaa'.  En av killarna tränar även i en av GK Motus Saltos trupper och efter sex månaders träning kan man se en 

förbättring av hans skridskoteknik. 



 

Vi har förstås presenterat vårt samarbete för Malmö Kommun och Skåneidrotten, som även 

har gått in och stöttat både IF Malmö Redhawks och GK Motus-Salto. 

Härligt initiativ Redhawks, nu har ni ännu en påhejare även i stockholmsområdet... hälsar 

redaktören som ställde frågorna: 
 

Birgitta Rittner 

 

 

FOTO: Samtliga bilder: Mats Nydesjö 

Stor hall för truppgymnastik i Växjö 
2013-01-16 

I Växjö kommun har visionen om ett gemensamt område för många olika idrotter kallat Arenastaden 

funnits. I visionen ingår en specialhall för gymnastik - som nu blivit verklighet. Den officiella invigningen 

sker sista helgen i januari men verksamheten är redan i full gång. En lång resa i full samverkan mellan 

gymnastikföreningar, friidrotten och kommunens tjänstemän har landat i en riktig toppenhall där många 

nya barn och ungdomar får chansen att börja träna gymnastik. Läs Mats Nydesjös berättelse om vägen 

dit och inspireras! 

Mats Nydesjö, styrelseledamot i Gymnastikförbundet Sydost, är en av de som varit med på hela resan. Här är hans berättelse 

om hur hallen tagit form från vision till verklighet: 

'För närmare fyra år sedan fick Dackegymnasterna i Växjö en förfrågan om vi  var intresserade av att finnas med i den nya 

friidrottshallen som planerades inom ramen för Arenastaden. Man tänkte sig en yta i mitten av hallen, med två gropar. 

Givetvis var detta intressant. Gymnastiken i centrala Växjö var trångbodd i sina dåvarande lokaler och intresset föra att 

träna gymnastik var stort, med långa köer. 

Vi bildade en projektgrupp i föreningen och startade en dialog med de ansvariga tjänstemännen och politikerna i Växjö 

kommun samt friidrottsföreningen IFK Växjö.   

I den gamla friidrottshallen, Tipshallen, var tanken att friidrotten skulle behålla sin gamla träningshall för längd, tresteg, 

höjd- och stavhopp. Den nya hallen skulle byggas ihop med den gamla.  Projektgruppen tittade på ritningarna och såg att 

istället för att gympan skulle in i den nya hallen och friidrotten behålla träning i den gamla hallen skulle det bli en bättre 

lösning för alla att bygga den nya friidrottshallen för enbart friidrott och istället bygga om den gamla för gymnastiken.   

Tjänstemännen på kommunen liksom friidrotten gav positiv respons, så nya ritningar togs fram.  



För att skaffa mer kunskap och få inspiration bestämde vi oss för att göra studiebesök i Danmark och Sverige. Vi sökte och 

fick projektpengar genom Idrottslyftet, för vilka vi besökte tre danska hallar och flera olika hallar i både Skåne och 

Stockholm. Vi samtalade med gymnaster, ledare och hallbyggare för att ta reda på vilka deras erfarenheter av olika 

lösningar var. Vi ville verkligen undersöka allt så noga det bara gick, för att ta lärdom av andras lösningar (både det bra 

och dåliga). Detta gjorde att vi kunde sätta samman dokument med våra tankar och idéer om utformningen av hallen. Detta 

blev sedan underlag för samtal i kommande möten med kommunens tjänstemän. 

 
Många av de specifikationer som vi tagit med i vårt dokument har  legat till grund för upphandlingen av redskapsleverantör 

och utformningen av hallen. Ett exempel är den balkong, som från början inte fanns med på ritningen, men som nu byggs 

ovanför hallen. Där kan man som gymnast sitta och göra läxor, äta mellanmål eller bara titta på träningen utan att störa 

dem som tränar nere i hallen. 

 
Under åren som gått har vi i projektgruppen haft många möten med både ansvariga tjänstemän och politiker i Växjö 

kommun. Vi har själva varit aktiva och hela tiden kommit med idéer och förslag på hur hallen ska kunna utformas för 

gymnastikens bästa. Vi har hela tiden blivit lyssnade på och tillfrågade gällande hallens utformning. Allt från hallens 

placering till inredning och utformning.  

 
Tack vare detta har nu Växjö en av Sveriges modernaste specialhallar för truppgymnastik med tre höj/sänkbara gropar för 

vardera trampett, tumbling, och två trampoliner, tjugofem meter lång fasttrack till grop och trampolin,  en stor lösskumsgrop 

och en stor spegelsal för fristående. Gymnastiken i Växjö kommun har fått sig ett rejält lyft. Många fler barn och ungdomar 

kommer att få chansen att börja träna gymnastik och vara aktiva under många år.´ 



 

Ett exempel på framgångsrikt samarbete och en klok kommun som satsat på gymnastik!  Vi hoppas på många fler rapporter 

om liknande projekt och exempel från andra delar i landet. Tipsa oss eller gör som Mats Nydesjö, skriv själv och skicka in till 

oss (birgitta.rittner@gymnastik.se). 

På denna länk finns mängder av bilder från den nya hallen. 

 

Birgitta Rittner 

 

 
Ahmed Al-Breihi 

Ahmed Al-Breihi projektledare för Parkour och 

Tricking 
2013-01-16 
Ahmed Al-Breihi från Falun är nyanställd projektledare för Parkour och Tricking under 18 månader. Han 
är själv aktiv både som utövare och utbildare och har trots sin unga ålder - 26 år - hunnit med mycket: 
tränat kampsport, gymnastik, parkour och tricking, grundat föreningen Flashkick och Taekwondo i Falun 
och är nu aktiv tränare i Sollentunagymnasterna och Cirkus Cirkör. Dessutom är han professionell 
filmare. Han närmar sig det nya projektet med tydliga målsättningar och en ödmjuk attityd. 
Ahmed säger:  - Med projektet vill vi ge en ny generation möjligheter att hålla på med Parkour och Tricking. Båda växer 

starkt över hela landet och finns redan i flera av våra egna föreningar. Vi vill skapa bättre träningsmöjligheter för dem som 

redan håller på och också underlätta för flera att prova på och kanske hitta en aktivitet de älskar. 

Målet är att: 

 Skapa träningsmöjligheter,  inte definiera verksamheten 

 Inte mixa ihop Parkour och Tricking 

 Skapa likvärdiga möjligheter för Parkour och Tricking 

 Ha två utbildare/kontaktpersoner kopplade till varje region 

 Ta fram utbildningsmaterial och en licens anpassad för Parkour och Tricking 

mailto:birgitta.rittner@gymnastik.se
http://www.flickr.com/photos/60715156@N05/sets/72157632572053702/


 Informera enkelt och tillgängligt om vad som pågår och vad vi gör 

 Skapa en  Parkour- och Trickingkommitté 

 Hjälpa till att organisera och sprida Parkour och Tricking 

Se och hör Ahmed förklara på videon här:  

Kan du förtydliga målsättningarna litet mer? 

Ahmed förklarar: - Målet med projektet är att skapa träningsmöjligheter och sprida Parkour och Tricking. Med 

träningsmöjligheter menar vi att vi kommer att hjälpa utövare att få träningslokaler, grundträning, skapa nätverk, 

utbildningar, workshops, gatherings och mindre träffar. 

Kommer Parkour och Tricking att bli gymnastik? 

- Nej! Parkour och Tricking är inte gymnastik. Vi kommer att vara rädda om ideologin bakom disciplinerna, och vi 

är självklart medvetna om att det är en stor skillnad mellan Parkour och Tricking (se förklaringar nedan!). Parkour och 

Tricking har likheter med gymnastikens akrobatik, men det är samtidigt viktigt att se dem som helt egna områden. Det är 

därför det är naturligt och logiskt att bli en del av Gymnastikförbundet som redan består av flera helt olika discipliner. 

Finns det en 'risk' att Parkour och Tricking licenseras av Gymnastikförbundet i framtiden? 

- Nej! Det här är en viktig fråga som har lyfts fram tydligt av utövare. Vi vill underlätta för träning och inte skapa hinder. Det 

kommer att bildas en kommitté bestående av Parkour- och Tricking-utövare som har som uppgift att bland annat att se till att 

Parkour och Tricking fortsätter att vara kreativa uttrycksformer och inte låses in eller formas om! 

 Varför behövs det utbildningar? 

- Ett par nya utbildningar skrivs just nu och har som syfte att hjälpa till att utbilda nya ledare, skapa förståelse för 

disciplinerna, metodik och pedagogik. Vi vill ge möjlighet för att uppnå en större insikt i Parkour och Tricking, liksom att ge 

tips till hur man kan skapa en effektiv, roligare och säker träning.  

Parkour och Tricking får en ny anpassad licensutbildning för att använda och få kompetens för redskap som trampett, 

trampolin, tumbling och voltgolv. Alla utbildningar förutom licensen är endagskurser och återkopplas med en workshop där 

utbildaren besöker alla föreningar som har skickat sina ledare på utbildning.  Detta för att  minska utbildningskostnaderna för 

föreningarna och få fler att gå dem. 

Hur fungerar det med försäkringar? 

Nu gäller Gymnastikförbundets försäkringar även Parkour och Tricking. För att kunna träna Parkour och Tricking måste alla 

utövare ha en voltförsäkring/träningslicens - och man är endast försäkrad under organiserad träning.  Det kommer mer 

detaljerad information om detta inom kort! 

 

Skillnaden mellan Parkour och Tricking  - kan du förtydliga det?  

-  Parkour är en disciplin och en metod som går ut på att utan hjälpmedel träna kroppen för att snabbt, effektivt och 

kontrollerat kunna ta sig förbi hinder i alla sorters miljöer. Med ”att ta sig förbi hinder” menar man både fysiskt och 

psykiskt,  och att skapa möjligheter i alla hinder.  En utövare av parkour kallas "traceur" (man) eller "traceuse" (kvinna).  

Disciplinen är grundad av gruppen Yamakasi av Raymond Belle, David Belle, Sébastien Foucan och andra från 

Yamakasigruppen.   

Det arrangeras tävlingar, men synen på tävlingar är splittrad bland utövarna. En del tycker att man inte kan tävla inom 

Parkour, andra tvärtom. 

- Det finns också något som heter Freerunning.  Här definierar en del utövare att det är bara en engelsk översättning av 

Parkour och andra menar att det är en form av Parkour med inslag av akrobatik. Vi lämnar både tävlings- och 

namndefinitionsfrågan till utövarna! 

http://old.gymnastik.se/ImageVaultFiles/id_12891/cf_418/Olycksfallsf%C3%B6rs%C3%A4kringar%20f%C3%B6r%20gymnaster.PDF
http://en.wikipedia.org/wiki/Raymond_Belle
http://en.wikipedia.org/wiki/David_Belle
http://en.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9bastien_Foucan


     

- Tricking  (även kallat ”Martial art tricks”) är en disciplin där man mixar kampsport, gymnastik, akrobatik och även lite 

rörelse från breakdance,  till en serie rörelser. Varje utövare formar sin egen stil av ”flips”, ”twists”, ”kicks” och ”combos” 

och utrycker sig på ett kreativt och estetiskt sätt. Uppkomsten av Tricking är relativt nytt, även om former som ”XMA” och 

andra tävlingsformer inom uppvisningskamsport har funnits tidigare. Det är vanligt att utövare formar grupper eller 

"Teams".  

Under senare tid har Trickingtävlingar dykt upp runt om i världen,  där man tävlar i singel rörelser (de mest avancerade man 

kan), combination (kombination av rörelser) och ”Battles” (påminner mycket om breakdance battles där en eller flera utövare 

försöker utföra ännu häftigare rörelser än det andra lagets). 

Den som vill lära sig ännu mer får här lite länktips:  

http://www.club540.com/ 

The Tricking Bible 

 

http://www.trickstutorials.com/content/info 

http://www.parkourgenerations.com/article/le-parkour-overview 

 

http://wfpf.com/what-parkour 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Parkour 

 

Ahmed Al-Breihi/Birgitta Rittner/Jonas Juhl 
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