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Lotta Darlin marknads- och kommunikationschef 
på Gymnastikförbundet 
2014-12-19 
Gymnastikförbundet anställer Lotta Darlin som ny marknads- och kommunikationschef. 

Det är en ny roll som bildas och kommunikations- och marknadsområdet kommer att vara centrala delar i arbetet 
med att föra ut Gymnastikförbundets utvecklingsmodell, att stärka den interna tillhörigheten, samt att nå fler 
samarbetspartners. 

– Vi har haft många kvalificerade sökanden i processen och jag är mycket nöjd med vår rekrytering. Lotta har en 
intressant profil med sin bakgrund inom gymnastiken, kvalificerad utbildning inom marknad- och kommunikation, 
samt värdefulla erfarenheter som press- och informationschef, säger Johan Fyrberg generalsekreterare på 
Gymnastikförbundet. 

Lotta Darlin arbetar idag som informationschef på Teracom och kommer börja på Gymnastikförbundet i mitten av 
mars 2015. 

– Jag har ett stort engagemang i och ett hjärta som klappar för gymnastiken. Det kommer därför bli otroligt spännande 
och få vara med och driva arbetet med att föra fram och synliggöra gymnastikens alla delar än mer framöver, säger 
Lotta Darlin. 

Fakta: 
Lotta Darlin, 42 år 

Arbetar idag som informationschef på Teracom, där hon varit sedan 2006, innan dess konsult på pr-byrån Hill & 
Knowlton. 
Aktiv gymnast i GK Hermes 1977-1998, SM, NM och EM-guld i truppgymnastik. 
Ledare i Nacka GF:s ungdoms- och juniortrupp. 
 

Susanne Landin 

 

 



Utvecklingsmodellen i konkret form - Tekniska 
reglementet förändras 
2014-12-17 
- Gymnastikens Tekniska kommittéer har omarbetat respektive disciplins Tekniska reglemente, som nu 
även fastställts av förbundsstyrelsen. Det gemensamma målet är att våra reglementen ska vara styrande 
så att alla föreningar och tränare lever efter svensk gymnastiks utvecklingsmodell. Att träna smart, att ha 
tålamod och därmed anpassa oss bättre till varje gymnasts individuella utveckling, berättar sportchefen 
Pia Josephson. 
- En mycket viktig förändring är att vi inte längre tillåter svenska mästerskap på nationell nivå före 13 års ålder i de 
flesta discipliner.  Det betyder förstås inte att föreningar inte får arrangera och genomföra tävlingar för yngre 
gymnaster, men fokus ska inte vara prestation på elitnivå.   

 - Ett annat skäl till de nu beslutade förändringarna är att vi även ska följa Riksidrottsförbundets riktlinjer för barn- 
och ungdomsidrott. 

Pia fortsätter:  - I arbetet med att anpassa det tekniska reglementet efter vår utvecklingsmodell har huvudfrågan för 
kommittéerna självklart varit: Vad är det för beteende och attityder vi vill stimulera?  Det har medfört även andra 
justeringar än åldersgränser – till exempel har vi lättat på kraven för klädsel för domarna. Bakgrunden till detta är att 
vi länge fått signaler från unga gymnaster på lägre tävlingsnivåer att de upplever de strikt klädda  domarna 
som stränga.  Domarklädseln har en lång tradition, men är inte nödvändig för att döma korrekt och bra. Därför har 
kommittén bestämt sig för att öppna för lite större flexibilitet.  Ett litet men symboliskt exempel. 

- Ett annat exempel är att i truppgymnastiken ersätts flickklassen på vissa nivåer med en tävlingsform där killar och 
tjejer kan tävla tillsammans . Det gör det möjligt också för mindre föreningar att låta alla sina tränande gymnaster 
också delta i tävlingar,  även om de inte är tillräckligt många killar resp tjejer i föreningen för att forma ett  dam-, herr- 
, respektive mixedlag. På samma sätt är nu också tricking och freerunning en tävlingsklass från 13 års ålder, där killar 
och tjejer tävlar på samma villkor och med varandra. 

 Riksmästerskap (RM) och Rikscuperna finns dock kvar? 
 - Ja, tills vidare i alla fall, eftersom det är ett väl inarbetat namn på den nivån. RM och RC är ju inte en elittävlingar på 
högsta nationell nivå. Möjligen skapar vi ett pedagogiskt eller kommunikativt problem här, men i så fall får vi ta upp 
frågan på nytt, avslutar Pia Josephson. 

Summering av förändringarna 
De nya Tekniska reglementena gäller från och med den 1 januari 2015.  
 
Birgitta Rittner 
 

 

 

Utvecklingsmodellen i konkret form - Tekniska 
reglementen förändras 
2014-12-17 
- Gymnastikens Tekniska kommittéer har omarbetat respektive disciplins Tekniska reglemente, som nu 
även fastställts av förbundsstyrelsen. Det gemensamma målet är att våra reglementen ska vara styrande 
så att alla föreningar och tränare lever efter svensk gymnastiks utvecklingsmodell. Att träna smart, att ha 
tålamod och därmed anpassa oss bättre till varje gymnasts individuella utveckling, berättar sportchefen 
Pia Josephson. 
- En mycket viktig förändring är att vi inte längre tillåter svenska mästerskap på nationell nivå före 13 års ålder i de 
flesta discipliner.  Det betyder förstås inte att föreningar inte får arrangera och genomföra tävlingar för yngre 
gymnaster, men fokus ska inte vara prestation på elitnivå.   

 - Ett annat skäl till de nu beslutade förändringarna är att vi även ska följa Riksidrottsförbundets riktlinjer för barn- 
och ungdomsidrott. 

http://www.gymnastik.se/ImageVaultFiles/id_19988/cf_418/-ndringar_Tekniskt_Reglemente_inf-r_2015_-2-.PDF
http://www.gymnastik.se/ImageVaultFiles/id_19989/cf_418/Tekniskt_Reglemente_2015.PDF


Pia fortsätter:  - I arbetet med att anpassa alla tekniska reglementen efter vår utvecklingsmodell har huvudfrågan för 
kommittéerna självklart varit: Vad är det för beteende och attityder vi vill stimulera?  Det har medfört även andra 
justeringar än åldersgränser – till exempel har vi lättat på kraven för klädsel för domarna. Bakgrunden till detta är att 
vi länge fått signaler från unga gymnaster på lägre tävlingsnivåer att de upplever de strikt klädda  domarna 
som stränga.  Domarklädseln har en lång tradition, men är inte nödvändig för att döma korrekt och bra. Därför har 
kommittén bestämt sig för att öppna för lite större flexibilitet.  Ett litet men symboliskt exempel. 

- Ett annat exempel är att i truppgymnastiken ersätts flickklassen med en tävlingsform där killar och tjejer kan tävla 
tillsammans . Det gör det möjligt också för mindre föreningar att låta alla sina tränande gymnaster också delta i 
tävlingar,  även om de inte är tillräckligt många killar resp tjejer i föreningen för att forma ett  dam-, herr- , respektive 
mixedlag. På samma sätt är nu också tricking och freerunning en tävlingsklass från 13 års ålder, där killar och tjejer 
tävlar på samma villkor och med varandra. 

 Riksmästerskapen (RC) finns dock kvar? 
 - Ja, tills vidare i alla fall, eftersom det är ett väl inarbetat namn på den nivån. RC är ju inte en elittävling på högsta 
nationell nivå. Möjligen skapar vi ett pedagogiskt eller kommunikativt problem här, men i så fall får vi ta upp frågan 
på nytt, avslutar Pia Josephson. 

Summering av förändringarna 
De nya Tekniska reglementena gäller från och med den 1 januari 2015.  
 

Birgitta Rittner 

 

 

 

GS, Johan Fyrberg har ordet 
2014-12-16 
Svensk gymnastik är inne i en expansiv utveckling. Det finns köer till våra föreningar, något som är både 
tillfredsställande samtidigt som det är utmanande. Ni i regioner och föreningar står för så mycket viktigt 
och bra, de verksamheter som ni erbjuder vill vi såklart att så många som möjligt ska få ta del av. 
Gymnastikförbundet ökar i medlemsantal och vi är vid årets slut 224.000 medlemmar, det är en styrkedemonstration 
och något som talar för att vår ”Vision 2020” om 400.000 medlemmar är uppnåelig. Vi står dock inte utan utmaningar, 
tillgången till halltider och utbildade ledare är avgörande förutsättningar för att nå de mål som vi sätter upp och något 
som ni alla väl känner till. I våra ambitioner är det också viktigt att vi vågar stå för vår särart, gymnastik har ett 
egenvärde, medlemskapet är vårt verktyg för inflytande och demokratisk utveckling, för barn, unga och äldre. 
Samtidigt så har vi mycket att erbjuda till alla utanför gymnastiken, vi möter barn där de är, vi erbjuder en mångsidig 
fysisk träning, gemenskap, social och personlig utveckling samt tävlingsidrottande på höga nivåer i olika 
tävlingsdiscipliner. En styrka är att vi finns tillgängliga i hela landet. 
 
Mina första veckor som ny Generalsekreterare har varit mycket inspirerande. Alla som jag mött på konferenser, i 
möten och inledande dialoger har varit oerhört välkomnande. Mitt första intryck av gymnastiken generellt är att det 
finns en stark tillhörighetskänsla och ett mycket stort engagemang. I min roll ser jag fram emot att samarbeta med er 
inom ramen för hela Gymnastikförbundets struktur. 
 
Den kanske allra viktigast framgångsfaktorn är att vi klarar av att arbeta tillsammans, jag är väl medveten om att 
ibland känns distansen mellan föreningar och förbund påtaglig, men i grunden drivs vi alla av vårt gemensamma 
engagemang - att vara en del av och utveckla gymnastiken.Vi ser fram emot ett spännande och utvecklande 2015. 
 

Susanne Landin 

http://www.gymnastik.se/ImageVaultFiles/id_19988/cf_418/-ndringar_Tekniskt_Reglemente_inf-r_2015_-2-.PDF
http://www.gymnastik.se/ImageVaultFiles/id_19989/cf_418/Tekniskt_Reglemente_2015.PDF


 

Gymnastikförbundet 2014 i siffror 
2014-12-12 

Ett fullspäckat år går mot sitt slut. Här får du en kort sammanfattning som visar på lite ut av hela 

Gymnastikförbundets stora och omfattande verksamhet. Stort tack till alla gymnaster, ledare och alla 

andra som gjort allt detta möjligt - vecka efter vecka året om! 

2014 i utvalda siffror: 

• 6 000 flera medlemmar (totalt 224 000)  

• 39 nya medlemsföreningar (totalt 1 100) 

• 17 nya licensierade Bamsegympaföreningar (totalt 404) 

• 18 nya certifierade Gymmixföreningar (totalt 145) 

• 18 föreningar med Alla kan gympa träning 

• 2 nya oficiella discipliner/aktiviteter i form av parkour och tricking 

• 52 911 701 genomförda utbildningstimmar för ledare 

• XX VM/EM medaljer 

• XX nyinvigda specialhallar 

• 7 067 398:- utbetalat till 322 föreningsprojekt via Idrottslyftet 

• Sist men absolut inte minst; millioner och åter millioner av kullarbyttor, handstående, saltos och skratt 
- och självklart så mycket annat och mer. 

Stort tack för allt engagemang 2014! Vi ser mycket fram emot ett utvecklande 2015 tillsammans med er alla.  
God Jul och Gott Nytt År 
/Gymnastikförbundets personal 
 

Jonas Juhl Christiansen 

 

 

http://www.bamsegympa.nu/
http://www.gymnastik.se/Grupptraning/Gymmix/
http://gymnastik.se/Utbildning/For-BarnUngdom/Utbildningsmodell/NYA2014/AllakanGympa/
http://www.pktr.se/
http://www.gymnastik.se/Utbildning/Utbildningskalender/
http://www.gymnastik.se/For-foreningen/Hallarochlokaler/Specialhallar/Specialhallarregion/
http://www.gymnastik.se/idrottslyftet
http://www.gymnastik.se/Kontakta-oss/


Musikhjälpen 2014: Gympasverige bidrog 
2014-12-12 

Att bidra till andras välmående är en självklarhet för Svensk Gymnastik. Så självklart att Ronja Missler, 

23-årig tidigare gymnast och ledare, tog initiativet till att starta en specifik insamling med "Gympan" som 

avsändare. Totalt 41 075:- samlades in genom en rad olika aktiviteter och privatbidrag. Stort tack! 

Fantastiskt initiativ Ronja. Berätta kort vem du är? 
Jag är 23 år och började som gymnast i Dalby GF när jag var 7 år. Där var jag både tränare och domare i föreningen. 
När jag var 17 bytte jag förening till LUGI och tränade tills jag va 19. Vid 20 slutade jag även som tränare och domare 
och nu är jag bara helt enkelt en pensionerad gymnastikälskare haha! 
Hur kom det sig att du startade denna insamling? 
Jag hittade någon annan insamling och såg på deras hemsida att det var lätt att starta en egen. Jag blev lite inspirerad 
av Gympa mot Cancer, och tänkte därför att Gympa mot HIV nog skulle fungera bra. Musikhjälpen är en jättebra grej 
som engagerar många människor och skapar någon form av nationell gemenskap. Och gemenskap är något som vi i 
gymnastiksverige är väldigt duktiga på. Det är så himla fint att se att så många är med och uppmuntrar varandra till 
att donera en liten summa och att så många visar ett starkt intresse. Tillsammans gör vi skillnad! 
Vi håller med och uppmanar fler att bidra till insamlingen. Stort tack til Ronja för ett fint initiativ och till Musikhjälpen 
för att lyfta viktiga frågor som berör. OBS! Om du inte betalar din mobilfaktura själv - hör först med dina föräldrar innan 
du bidrar. 
15 december: Totalt bidrog Gympa mot HIV med 41 075:- vilket resulterade i en 10. plats bland privata 
insamlingar. 
Till Musikhjälpens insamling 
 

Jonas Juhl Christiansen 

 

 

Johan Fyrberg på plats 
2014-12-01 

Gymnastikförbundets nye generalsekreterare Johan Fyrberg är på plats och har idag, den 1 december, 

mött sin personal för första gången. - Jag är stolt över att vara en del av gymnastikrörelsen och tycker att 

den förtjänar ännu större erkännande! säger han med eftertryck. - Svensk gymnastik står för så mycket 

positivt och bra. 

Det är rivstart på alla håll för förbundets nye GS. Redan nästa vecka är det dags för styrelsemöte och även Lillsveds 
styrelse. - Det ser jag fram mot. 
- Jag planerar förstås först att träffa och prata med alla medarbetare här på förbundskansliet, säger Johan, och därefter 
blir regionerna min prioritet.  
- Under den närmaste tiden hoppas jag hinna möta och lära känna så många som möjligt i denna stora rörelse. 
Kontakta mig gärna, antingen på mejl johan.fyrberg@gymnastik.se eller telefon 08-699 6494. 
Länk till tidigare presentation av Johan Fyrberg 
 

Birgitta Rittner 

http://bossan.musikhjalpen.se/insamling/gympa-mot-hiv
mailto:johan.fyrberg@gymnastik.se
http://www.gymnastik.se/Startsidenyheter/2014/2014Annat/Kvartal3/NOMENnygeneralsekreterare/


 

Utbildning av nyckelgrupper 
2014-11-22 

En av många, många möten om uppförandekoden för svensk gymnastik genomfördes i Göteborg i 

helgen. Denna gång var det sportchefen Pia Josephson som tillsammans med förbundsdomare i rytmisk 

gymnastik diskuterade hur koden ska tillämpas praktiskt. Tidigare har liknande möten genomförts med 

andra nyckelgrupper inom vårt stora förbund. Pia berättar mer: 

- Efter förbundsmötets beslut om den nya utvecklingsmodellen och uppförandekoden för svensk gymnastik började ju 
det stora arbetet med att göra planer och modeller till verklighet i varje led av vår stora organisation. Ska vi lyckas 
med den 'kulturförändring' som är målet måste vi först nå och engagera nyckelgrupper.   Utbildningen är en 
grundförutsättning för fortsatta uppdrag i förbundet, för alla de som fått olika förtroendeuppdrag och 
möter  föreningar, ledare och aktiva oavsett om det gäller tävling eller bredd. Kommittéledamöter, utbildare, 
styrelseledamöter, ledamöterna i olika råd inom förbundet och givetvis den stora gruppen förbundsdomare. Totalt 
handlar det om 500 personer.  

 

En utbildningsdag om Uppförandekoden slutar i att varje deltagare får en länk där man åtar sig att efterleva koden - 
en förutsättning för fortsatta uppdrag inom förbundet.  

Vilka av dessa myckelgrupper har ni hunnit utbilda hittills? 
- Vi har nog hunnit med utbildningsmöten med ungefär två tredjedelar, svarar Pia Josephson. Utöver alla anställda har 
vi haft utbildningsmöten med ledamöterna i alla råd, regionstyrelseordförande, större delen av våra utbildare, några 
kommittéer och kommittéordförande. Den här helgen många av  RG-domarna, och om några veckor står domarna i 
JSM trupp på tur, avslutar Pia. 

Nedan RG-domare under dagens utbildning om Uppförandekoden. 

 



 

Harpa Oskarsdottir ny juniorlandslagsansvarig 
2014-11-13 

Den 1 januari, när nuvarande juniorlandslagstränaren Niklas Heckschers uppdrag upphör, tillträder Harpa 

Oskarsdottir som ny juniorlandslagsansvarig för kvinnlig artistisk gymnastik. Det är ett delvis förändrat 

uppdrag, berättar sportchefen Pia Josephson. - Harpas roll blir mer inriktad på att stödja och coacha 

tränare och föreningar med juniorlandslagsgymnaster och i samverkan med den tekniska kommittén 

utveckla verksamheten i den riktning som förbundet lagt fast för svensk gymnastik. 

Harpa kommer från Island men flyttade till Sverige 2011 och bor sedan 2013 i Västerås. Hon är 33 år och har 

meriterat sig för sitt nya uppdrag på många nivåer. Först, redan 1985, som aktiv; och från 1995 som tränare i både 

truppgymnastik och kvinnlig artistisk gymnastik. 

 

  

I Harpas omfattande bakgrund inom den nordiska gymnastiken finns även sex år som heltidsanställd tränare och 

administratör inom två av Islands ledande gymnastikföreningar, och en mängd ideella uppdrag: ledamot i den 

isländska motsvarigheten till KTK, Kvinnliga Tekniska Kommittén, utveckling av Islands motsvarighet till Sveriges 

'Stegserie'. Utöver detta en rad domaruppdrag: Harpa är förbundsdomare i artistisk gymnastik och i 

truppgymnastik,  både på Island och i Sverige, och dessutom internationell domare - hon har bland annat dömt i två 

EM, i EYOF (då Emma Larsson och Kim Singmuang tävlade) och i senaste Ungdoms-OS i Nanjing. 

 

  

- Jag har ju i mina många roller tittat på nordisk gymnastik i åtskilliga år och lärt känna svenska gymnaster och 

tränare. De är mycket duktiga. Men eftersom jag själv så att säga suttit i samma låda,  vet jag också att man som 

tränare kan känna sig rätt ensam i en förening som kanske bara har en eller ett par gymnaster som siktar mot 

landslagsnivå. 

 

  

-  En viktig uppgift i rollen som junioransvarig blir nu att uppmuntra och medverka till grupper som samarbetar över 

förenings- och geografiska områden och dela den stora kunskap som finns, hos tränare eller hos andra 

resurspersoner. Jag ska på olika sätt stödja inte bara de föreningar som redan har gymnaster i juniorlandslaget utan 

även de som siktar på att nå dit! 

 
Birgitta Rittner 



 

Emelie, Sofia och Dan från Uppsvenskas masstrupp under EUROGYM 2014 

Masstrupp - upplevelser och vänskaper för livet 
2014-11-11 

Inför Gymnaestradan 2015 i Helsingfors samverkar regionerna Mellansvenska, Öst och Uppsvenska. 

David Karlsson som var del av en masstrupp denna sommar slår huvudet på spiken genom att hälsa till 

alla som funderar på att anmäla sig till en masstrupp: - Åk! Annars vet ni ju inte hur det är. Tänk om det är 

det roligaste ni någonsin har gjort? Man vet ju inte vad man går miste om. 

Av de 32 svenska trupper som var med på EUROGYM 2014 i Helsingborg var fyra masstrupper. Det är lite större 
trupper som organiserats av en region och sedan har gymnaster från olika föreningar anmält sig för att träna och åka 
tillsammans som ett stort lag. 

-Det är jättekul att vara med i en masstrupp det blir mycket coolare att göra koreografier och sånt där när man är 
många, sen får man träffa nya människor också säger Oskar Laestander och Erik Öhrn från Brommagymnasterna. 

 

Under EUROGYM 2014 var det mixade masstrupper med både killar och tjejer från region Mellansvenska, Uppsvenska 
och Syd. Öst gjorde 2014 en killsatsning med en masstrupp för bara killar. I en del trupper var det några föreningar 
från regionen som var representerande medan det i andra trupper var gymnaster från halva Sverige som samlats för 
att tillsammans åka som ett lag. Hur mycket man tränade tillsammans innan skiljde sig åt. Vissa hade flera läger 
tillsammans medan andra på bara en dag har lärt sig uppvisningsprogrammet. 

-Vi är från helt olika föreningar och man har aldrig träffat de andra förut, allt kan hända säger Sofia Ferenius från 
Uppsvenska när vi frågade vad som är det bästa med att vara med i en masstrupp. När vi frågade killarna från 
Stockholm Mass Squad vad som var det sämsta med att vara en så stor grupp svarade de lagom diplomatiskt: - Det kan 
vara jobbigt när alla ska gå upp samtidigt på morgonen för att äta frukost men annars är det bara bra. 
Att åka med en masstrupp är ett bra sett att få ta del av mycket av olika sorters gymnastik även om hemmaföreningen 
inte skickar en trupp. Man kan också se det som ett bra tillfälle att få träffa andra som är lika fascinerat av gymnastik 
som en själv!  

-Man ska våga anmäla sig till en masstrupp fast man inte känner en enda person. Jag var jättenervös inför första gången 
vi skulle träffas. Men när vi hade setts en gång så kände jag mig jättelugn och allt kändes jättebra säger Sofia Ferenius 
som tränar i Enebybergsgymnasterna men åkte till EUROGYM med Uppsvenskas masstrupp. 



 

Är du eller någon du känner sugen på att få en liknande upplevelse? Missa inte den gemensamma masstruppen från 
Mellansvenska, Öst och Uppsvenska. 

 

 
Hannah Berg/Amanda Gustavsson 

 

 

En selfie under middagen på Riksidrottsforum 2014 

Linn och Sebastian på Riksidrottsforum 
2014-11-11 

http://www.gymnastik.se/For-foreningen/Gymnaestrada2015Helsingfors/MasstruppUppMellanOst/Ungdomsmasstrupp/
http://www.gymnastik.se/For-foreningen/Gymnaestrada2015Helsingfors/MasstruppUppMellanOst/Ungdomsmasstrupp/


I helgen 8 – 10 november hölls Riksidrottsforum i Gävle. Temat för forumdagarna var framtidsstrategier 

för den breda svenska idrottsrörelsen. Hur balansera mellan ökade krav från samhälle och en marknad 

som alltmer konkurrerar med den ideella rörelsen och samtidigt utveckla den ideella föreningsrörelsens 

unika organisation - utan att förlora dess ’själ’? Ungdomskommitténs Linn Kimreus och Sebastian 

Hellgren var två av representanterna på plats. 

På plats var givetvis även förbundsordföranden Malin Eggertz Forsmark. Hon medverkade bland annat i en 
samtalspanel (Malin i pausdiskussion, i mitten på bilden nedan). 

 

Linn och Sebastian var både nöjda och tacksamma för att få delta i forumdagarna och inspirerades av samtalen, 
föredragen och det intensiva nätverkandet under RIF. 

 Linn: - Vi är stolta över att vårt förbund ser hur viktigt det är att involvera ungdomar i sitt strategiska framtidsarbete. 
Inte självklart för alla förbund, det förstod vi under Riksidrottsforum, där medelåldern var ganska hög. Mycket av det 
som diskuterades var sådant som ungdomar behöver ta ställning till idag och som kommer att påverka framtidens 
föreningar. 

- Gymnastiken lyftes som ett bra exempel på hur man arbetat med strategi och värdegrund, tillsammans med basket 
och friidrotten. Arbetet med uppförandekoden och utvecklingsmodellen för svensk gymnastik går helt i linje med det 
som diskuterades under forumet. Det kändes bra. 

Sebastian, liksom Linn, poängterar hur givande det var att under forumdagarna få möta representanter för andra 
idrotter och se och höra hur många av framtidens frågeställningar och problem som är gemensamma. 

- Det handlar till exempel om hur media speglar idrotten och hur man lyckas nå ut, om föreningsekonomi, 
anläggningar och hallar och utmaningarna från de kommersiella krafterna. Också frågan om hur man motiverar 
ungdomarna att stanna kvar i verksamheten, som aktiva och som ledare. Här tror jag, säger Sebastian, att vi måste 
hitta fler evenemang och mötesplatser för ungdomar, både större evenemang som Eurogym men även mindre 
sammankomster. 

Linn tillägger: - Föreningslogik som krockar med marknadens logik diskuterades mycket under forumet. De privata 
aktörerna är bättre på att synas och förmedla sin idé. Jag tror föreningen är en mycket viktig del i dagens samhälle, 
men idrotten måste bli bättre på att kommunicera sin idé, vad vi står för. Då tror jag att fler får upp ögonen för vad vi 
har att erbjuda. Även om det blir mer individualiserat finns ändå ett behov av att vara en del av ett sammanhang. 

- Det var väldigt givande och inspirerande att få delta på Riksidrottsforum , summerar de båda 
kommittérepresentanterna. 
- Att få möta människor från vitt skilda idrotter som brinner för sin idrott, oavsett vilken, och upptäcka att vi har 
många frågor gemensamt. 
Många föredrag och underlag för samtalen under Riksidrottsforum finns tillgängliga på svenskidrott.se.- för alla som 
vill fördjupa sig i dessa viktiga framtidsfrågor för idrottsrörelsen! 
 
Birgitta Rittner 

 

 

http://www.sisuidrottsutbildarna.se/Riksidrottsforum2014/Ramprogram2014/


 

Nya mål för VM-gymnasterna i Eskilstuna 
2014-11-08 

Utanför Vilstahallen i Eskilstuna faller den första snön. Vardagen är tillbaka och temperaturnivån skiljer 

sig rejält från VM-gymnasternas härliga dagar i Nanning för fyra veckor sedan. Men stämningen hos det 

nu utvilade och sammansvetsade laget finns definitivt kvar. – Vi har så kul tillsammans! 

En av eskilstunagymnasterna från VM-laget, Veronica Wagner, saknas under dagens samling – hon är fortfarande på 
semester utomlands. Från VM-truppen saknas också Nicole Wanström, som återvänt till hemmaföreningen Stockholm 
Top Gymnastics.  I EGFs seniortrupp finns istället Ece Ayan, som efter VM-resan bestämde sig för att flytta till 
Eskilstuna och fortsätta sin dagliga träning tillsammans med seniorgymnasterna i Vilstahallen.  Ett stort beslut att 
lämna sin moderklubb Leksands GF, familj och vänner i och utanför hallen, men Ece vet verkligen vad hon vill: 

-          Jag vill ha kompisar som tränar på samma nivå som jag själv. Här får jag större utmaningar och lär mig nya saker 
– också av de andra gymnasterna! 

Ece har flyttat in i ett eget rum hos familjen Estberg. Ece, Lovisa, Kim Singmuang och Emma Larsson går i samma klass 
i gymnasiet .  - Det känns verkligen jättebra. 

På bilden nedan: Fullt hus hemma hos fembarnsfamiljen Estberg som nu har sex ungdomar i huset! Lovisa och Ece i 
mitten övre raden, tillsammans med hela familjen Estberg - mamma, pappa och Lovisas fyra syskon. 

 

Dagens samling, torsdag den 6 november, är den första ’riktiga’ träningsstarten efter VM-äventyret för Eskilstunas 
seniorgymnaster.  Dagen före var SOK:s fysio, Anna-Karin Wikström, på veckans sedvanliga besök. Anna-Karin – 
kallad AK - undersöker gymnasterna, ger behandling vid behov, och i dialog med gymnaster och tränare råd inför 
träningsupplägg.  
 
Bilderna nedan: Lovisa Estberg (överst) och Emma Larsson (undre bilden) i veckans fysiokontroll. 



 

 

Målet för VM-laget var att ta en plats bland de 24 bästa. Det lyckades. Nu väntar nästa etapp på den långa resan med 
OS i Rio 2016 som slutligt mål.  Belöningen utöver lyckan att klara denna tuffa prestation var nog också att få dela alla 
upplevelser med varandra, både i och utanför tävlingsarenan i Nanning, och kanske också den extra långa ledighet 
som de njutit av i nära fyra veckor. Men tro inte att de inte längtat hit till Vilstahallen och ser fram att få satsa vidare 
mot nya tävlingar. De är mer än redo för det!  

Samlingen under torsdagens besök är början på nästa säsong för eskilstunagymnasterna. Tränaren Helena Andersson 
börjar med att berätta hur planeringen lagts upp för att de åter ska vara i toppform till vårens tävlingssäsong, där EM i 
april är det första stora målet.  Höstens VM i Glasgow, dit VM-laget nu kvalificerat sig för deltagande, är förstås det 
slutliga målet för tävlingssäsongen 2015. Flera andra etappmål finns på vägen.  

 

-          Efter en topp som VM i Nanning är det viktigt att tjejerna får en ordentlig paus och lång vila, säger Helena.  Vi 
har sagt åt alla att göra något helt annat än att hålla på med gymnastik under sina lediga veckor, för att verkligen 
återhämta sig både kroppsligt och mentalt . Fram till årsskiftet handlar det nu mest om att träna sig i bra fysisk form 
igen och först i början av januari är det dags att öka träningen för att vara klar för tävlingsstart mot slutet av 
mars.  Träningsupplägget har olika faser och nivåer, det går från vila och återhämtning till stegring inför de stora 
tävlingarna – i detta fall först EM i vår och så VM i Glasgow i höst. 

-          Det är också en helt ny situation inför nästa viktiga VM i kvinnlig artistisk gymnastik. För första gången har vi 
många gymnaster i Sverige som konkurrerar om att ta plats i ett VM-lag. 

Jonna och Emma har nyss kommit hem från en semestervecka i Turkiet och de, liksom de andra i gruppen, ser ut att 
må toppen.  De bubblar nästan över för att dela med sig av upplevelserna i Kina. 

Prestationen att slå sig in bland de första 24 lagen och därmed vara klar för VM i Glasgow 2015 nämns nästan inte. Det 
är ett faktum idag, de har gjort sitt – med den äran – och nu siktar de på att komma igång mot nästa mål.  Några ord 
om hur spännande det var att sitta på nålar på läktaren och följa de andra ländernas kvaltävlingar – jo, det var en 
nagelbitare in i det sista – men mest vill de prata om hur det var att få resa och tävla som ett fullt lag: 

VM-laget i Nanning, Fr v: Nicole Wanström, Lovisa Estberg, Ece Ayan, Ida Gustafsson, Jonna Adlerteg och Emma Larsson. 
Framför dem Kim Singmuang och Veronica Wagner. Bilden hämtad från Veronicas Facebooksida. 



 

– Vi hade så kul, och vi är verkligen kompisar fast det är så olika åldrar (från 16 till 27), säger Ida Gustafsson,  näst 
äldst i gänget efter Veronica Wagner. ’Idi’ ’ var med i Nanning som föreningstränare.   Men på frågan om det var stor 
skillnad att vara på VM i den rollen jämfört med att vara där för att tävla själv, kommer protesterande svar från de 
övriga gymnasterna: - Idi och Ece (som var lagets reserv) var lika mycket med i laget som vi andra!  

Emma förtydligar: - När man själv står på golvet och ska tävla är det inte så stor skillnad. Men när man är en i ett lag 
känner man hela tiden stödet av de andra, och de kan peppa en och hjälpa en att komma igen om något inte går 
jättebra. - Vi känner varandra så väl, man ser direkt hur de andra tänker och känner, säger Lovisa.   

 

Gymnasterna  sitter i en halvcirkel runt mig. Emma, Lovisa, Ida, Ece, Kim och Jonna. Vad tycker de  själva om sin 
situation tillbaka i vardagen efter VM? När de får den öppna frågan bubblar de nästan över igen och uttrycker på olika 
vis ungefär samma sak, men Emma Larsson säger det kanske tydligast av alla: 

-          Jag är där jag vill vara, jag är här för att jag vill det,  hur kan någon tro något annat? Ibland när jag får frågan om 
det inte är jobbigt att träna över trettio timmar i veckan kan jag bli riktigt arg.  Jag är ingen robot, eller någons 
marionett! Det är klart att det ibland känns jobbigt, det gör det väl med det mesta man håller på med, i skolan och i 
jobb också, men jag vet ju vad jag själv vill! 

Det är helt klart att gymnasterna själva följer med i vad som sägs och skrivs runt elitgymnastiken.  Det är lika klart att 
de tycker att den bild som oftast ges är felaktig.   – Vi känner inte alls igen oss, säger Ida Gustafsson, som också är vald 
till ’De aktivas representant’ för kvinnlig artistisk gymnastik.  

Hur ser en normal träningsvecka ut? 
De berättar: - Måndag, tisdag, torsdag och fredag tränar vi ett pass mellan 8 och 10.30. Därefter är det gemensam 
lunch i intilliggande restaurang (’maten är god!)  innan alla utom Jonna och Idi åker till sin skola. Ibland skjutsade av 
Idi och Jonna, som båda har körkort. Kl 15 – 18.30 ett nytt träningspass, följt av gemensam middag. Restaurangens 
cafeteria är också en plats där föräldrar slinker in för en eftermiddagsfika och pratar med varandra, med tränarna och 
gymnasterna. Stämningen är familjär. – Ibland händer det också att personalen ordnar något extra för oss, för att vi 
ska fira något,  eller bara mysa, berättar Jonna.   

- Onsdagar kommer SOK:s fysio Anna-Karin och så har vi ett träningspass på förmiddagen. Lördag är det också ett 
kortare förmiddagspass.  

Tempot i  träningspassen beror förstås på i vilken fas i träningsperioden vi befinner oss i, säger Helena som passerar 
oss på väg till EGF:s kansli för att stämma av ett par praktiska frågor med sportchefen Åsa.   



 

Framgångarna i Kina har inte varit det enda roliga som eskilstunagymnasterna fått vara med om. Häromkvällen 
belönades EGF som ’kvartalets idrottsprofil’.  – Det känns väldigt bra, säger sportchefen Åsa. - Och det är inte det enda 
vi gläds åt. Vi har fått ännu ett fint kvitto på vårt långa värdegrundsarbete från Sörmlandsidrotten. Under året har de 
gjort oanmälda besök här i hallen och även på tävlingar vi deltagit i. I den rapport som de nu lämnat konstaterar man 
att vi lever upp väl till vår värdegrund och de policies vi har. Det känns verkligen som ännu en viktig belöning efter en 
tuff period då vi känt oss ifrågasatta från många håll.  

Bilden nedan: Åsa Ekdahl, sportchef Eskilstuna Gymnastikförening 

 

– Jag tänker ibland att vi måste vara Sveriges mest genomlysta förening – men jag tror också att både vi och svensk 
elitgymnastik har haft nytta av göra denna tuffa granskning inåt.  Vi mår bra, våra gymnaster mår bra, vi har en väldigt 
bra styrelse och engagerade föräldrar både på elit- och breddsidan. Och i alla delar av våra verksamheter försöker vi 
arbeta professionellt, säger Åsa Ekdahl, stolt sportchef för en stolt och framgångsrik gymnastikförening. 

 
Reportage: Birgitta Rittner 

 

 



 

Trampolin-VM startar idag 
2014-11-07 

Den svenska VM-truppen är sedan i måndags på plats i Daytona Beach, Florida. De sista träningspassen 

genomfördes igår torsdag och senare idag drar VM-tävlingarna igång! 

Förbundskapten Jenny Söderlund rapporterar från Daytona Beach att förhållandena på plats är riktigt bra och 
träningarna har gått bra. -Lite smolk i bägaren bara att Oscar Smith drog på sig en fotledsskada under sista 
träningspasset. Men har undersökts av läkare och det ser ut som han kan tävla som planerat.  

Årets VM, det 30:e i ordningen och ganska på pricken 50 år sedan det första VM:et i London 1964 ser ut att bli en 
succé redan på förhand. Rekordmånga gymnaster från rekordmånga länder är anmälda, och nivån kommer - kan man 
säga redan på förhand - vara högre än nånsin tidigare. Favoriter att vinna trampolintitlarna är, precis som de senaste 
6-7 åren, de kinesiska gymnasterna som f.f.a. kommer utmanas av ryssar. Nu till de svenska deltagarna och vilka 
förhoppningar vi kan ha på dem:  

Jonas Nordfors (21), Upplands Väsby GK 
Trots sin ungdom gör Jonas redan sitt 5:e VM, och aldrig har han varit bättre förberedd! 2014 har varit hans 
överlägset bästa säsong nånsin, kryddad med en 6:e-plats i världscupen i Portugal i september och en 15:e-plats på 
FIGs World Cup-ranking. På en inofficiell årsbästalista hamnar Jonas på 22:a i världen i år. - Det är fullt realistiskt att 
Jonas når semifinalen (topp 24) i Daytona, säger förbundskapten Söderlund. Det skulle i så fall innebära Sveriges 
bästa VM-placering på över 15 år. 
Lina Sjöberg (21), Uppsala GF 
Fd landslagsgymnasten i Artistisk Gymnastik (bl.a. två EM-starter) Lina har radat upp den ena prestationen efter den 
andra efter att hon bytte till trampolin/DMT 2011; bl.a. fyra raka SM-guld i DMT och en VM-start och en EM-start i 
trampolin. Vid vårens EM slutade Lina fyra efter att ha vunnit (!) kvaltävlingen, men pga Lina:s ryggproblem den 
senaste tiderna så har förhoppningarna på en medalj vid VM bytts ut till en förhoppning om att nå finalen (topp 8)!    
Måns Åberg (21), Österåkers TF 
Lagkapten Åberg, svensk mästare 2012 och 2013, har gjort sin stabilaste säsong på många år i år och har radat upp 
personliga rekord nu under hösten. Vi ser även fram emot han och Jonas' synkrontävling, de har en liten chans att nå 
finalen (topp 8) vilket de inte minst bevisade på World Cup i Loulé för ganska exakt två månader sen då de slutade 
5:a!  
Oscar Smith (23), TK Levo 
Även Oscar har ett riktigt bra 2014 bakom sig så här långt där han kommit tillbaka efter en långdragen ryggskada och 
radat upp bra prestationer de senaste månaderna. På Frölundacupen för bara ett par veckor sen slog han flera 
personliga rekord vilket borgar för en fin VM-insats.  
Arrangörerna har angett att kvaltävlingarna kommer att streamas på www.ttworlds.com och FIG har informerat om 
att finalerna kommer att streamas via FIGs Youtube-kanal.  
VM-TIDER 
Fredag 7 november 
- kval ind. trampolin 09:00 (15:00 svensk tid); Måns tävlar som nr 13 i startgrupp 3 ca 17:00, Oscar som 7:;a i 
startgrupp 4 ca 18:00 och Jonas som nr 9 i startgrupp ca 21:45 
Lördag 8 november 
- kval synkron 10:00 (16:00 svensk tid); Måns/Jonas tävlar ca 16:00 
- kval DMT 13:30 (19:30 svensk tid); Lina tävlar ca 19:30 
BRA VM-LÄNKAR 
- FIGs microsite 
- Longines site (startlistor, resultat och liveresultat) 
- Arrangörens hemsida  
- FIGs Youtube-kanal (där klipp kommer att laddas upp allteftersom) 
Till sist: har du koll på tidigare insatser av svenskar på trampo-VM? Visste du att tre svenskar deltog på VM 1964 och 
att vi vann ett VM-silver 2009. Om inte, klicka här! 
 
Ulf Andersson 

 

 

http://www.ttworlds.com/
https://www.youtube.com/user/figchannel
http://www.fig-gymnastics.com/site/site/miniSiteNews?id=6493
http://www.longinestiming.com/Sport?sport=GG
http://www.ttworlds.com/
https://www.youtube.com/user/figchannel
http://www.gymnastik.se/ImageVaultFiles/id_19645/cf_418/Svenska_VM-resultat_1964-2013.PDF


 

Möt Natalie Barker, docent i idrottsvetenskap vid 
Göteborgs universitet 
2014-11-03 

För en hållbar elitidrott, med Natalie Barker-Ruchti, docent i idrottsvetenskap vid institutionen för kost- 

och idrottsvetenskap, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet. Se klippet om Natalies 

arbete och erfarenheter - och träffa henne på vår elitföreningsutbildning i januari! 

Inbjudan 
Anmälan 
Videoklipp: Möt Natalie Barker, docent i idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet 
 
Louise Nordenberg 

 

 

 

FOTO: Andreas Svensson, Westphoto 

Elitföreningsutbildning 
2014-11-03 

Har din förening gymnaster som tävlar på SM-stegen och/eller internationell nivå oavsett disciplin, eller 

siktar på att vara där? Då är detta utbildningshelgen för er! Att som förening erbjuda verksamhet eller att 

sikta mot elitnivå ställer stora krav på föreningen. Det handlar om ekonomiska förutsättningar, 

säkerställande av medicinskt stöd och rätt kompetens såväl på tränare som i styrelserummet. 

Utbildningen riktar sig till medicinskt ansvariga och intresserade i våra föreningar, 

styrelserepresentanter, elittränare och landslagstränare. 

Program 
Inbjudan 
Anmälan 
 

http://www.gymnastik.se/ImageVaultFiles/id_19616/cf_418/Inbjudan_elitf-reningsutbildning.PDF
http://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/523820
https://www.youtube.com/watch?v=MFira4wkhn0
http://www.gymnastik.se/ImageVaultFiles/id_20057/cf_418/Program_Elitf-reningsutbildning_24_25_januari_2015.PDF
http://www.gymnastik.se/ImageVaultFiles/id_19616/cf_418/Inbjudan_elitf-reningsutbildning.PDF
http://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/523820


 

Från vänster Pontus Kallanvaara, Michael Trane och Sebastian Cecot 

Michael Trane försvarade guldet i Mälarcupen 
2014-11-03 

Med nytt personbästa 81,3 poäng försvarade Michael Trane, Brommagymnasterna, guldet i herrarnas 

mångkampstävling. På andra plats Pontus Kallanvaara, Göteborgs Turn och trea Sebastian Cecot, 

Gdansk, Polen. 

Damernas mångkampstävling vanns av Mackenzie Parker, Gymtastics Gymnastics Club, Calgary, Kanada, före Mette 
Hulgaard, KG 66, Danmark, och trea Sofie Bråten, Oslo Turnförening, Norge. 
Herrarnas lagtävling vanns av Brommagymnasterna före Motus Salto och trea Oslo Turnförening. 80 gymnaster och 
16 lag deltog. 
Damernas lagtävling vanns av KG66 från Danmark, före Espoon, Finland, och Asker Turnförening, Norge. 92 
gymnaster och 17 lag deltog i damtävlingen. 
Samtliga resultat från helgens tävlingar finns tillgängliga här: 
Damer 
Herrar 
 
Susanne Landin 

 

http://score.sporteventsystems.se/Webresult.aspx?id=144
http://score.sporteventsystems.se/Webresult.aspx?id=145


 

Johan Fyrberg ny generalsekreterare 
2014-10-23 

Johan Fyrberg blir Gymnastikförbundets näste generalsekreterare. Han börjar sitt uppdrag redan den 1 

december och presenterades idag fredag 24 oktober vid förbundets ’kickoff’ för regionalt och centralt 

anställda. – Min starkaste drivkraft är att få människor och verksamheter att utvecklas, säger Johan. 

I rekryteringen har förbundsstyrelsen denna gång haft hjälp av Mercuri Urval och processen har varit 
omfattande.  Drygt 50 personer anmälde sitt intresse för uppgiften att leda Gymnastikförbundet i utvecklingsarbetet 
av svensk gymnastik mot Vision 2020. 

Johan Fyrberg är 42 år och har en stor del av sitt tidigare yrkesliv inom olika organisationer knutna till 
ridsporten/hästnäringen (se kort CV i slutet av artikeln). Han är organisationskonsult med fokus på 
förändringsledning, organisationsutveckling och individuell prestations- och talangutveckling, och har bland annat 
studerat ekonomi vid IHM och pedagogik upp till kandidatnivå vid Stockholms Universitet. Liksom flera föregångare 
på GS-stolen har han också en bakgrund och utbildning som yrkesofficer. 

Vad lockade dig till Gymnastikförbundet? 
Johan svarar: - Gymnastik är spännande. Det finns många intressanta drivkrafter inom gymnastiken. Det är en av de 
äldsta med lång tradition. Det är en idrott som utvecklats över tid. Den är världsomspännande. Den har många former 
och uttryck. Det är också – liksom ridsport där jag har min egen bakgrund – en av de största kvinno- och 
ungdomsidrotterna. Gymnastikens målsättning ’Rörelse hela livet’ är ju ett erbjudande till hela samhället. 
Gymnastiken är en del av folkhälsa, vill vara bred, vara tillgänglig överallt, i varje kommun. Det vill jag medverka till. 

- Jag lockas också av det ambitiösa utvecklingsarbete som gymnastiken är mitt i. 

- Min starkaste drivkraft är att arbeta med människor, att se dem samverka för olika mål. Här är det ingen skillnad 
mellan ridsport och gymnastik. I idrotten och i det ideella föreningslivet får människor möjlighet att utvecklas och 
skapa sig ett nätverk för framtiden 

Föreningarna viktigast 
- Föreningslivet har en särart som ska bevaras, men det finns också ett förändringstryck som vi måste möta. De ideella 
verksamheterna utmanas av marknadsekonomin. Men vi är inte företag där man bestämmer ’uppifrån’. Allt viktigt 
sker i föreningarna och för att lyckas måste man nå och motivera människor i de frågor de brinner mest för. 
Förbundet ska inspirera till förändringar och underlätta dem genom sina olika stödfunktioner, centralt och regionalt. 
Det blir en av mina viktigaste uppgifter i arbetet för de utmanande målen i Vision 2020. Här ser jag också min 
erfarenhet från flera idéburna organisationer, inte bara i ridsporten, som en resurs. Det första steget blir självklart att 
samtala med så många som möjligt i föreningar, regioner, kansli och styrelse, för att kunna motivera och inspirera till 
fortsatt utveckling. 

Synlig företrädare 



- Två andra viktiga uppgifter är mer utåtriktade. Att vara en tung aktör i det idrottspolitiska arbetet och se till att 
gymnastiken syns och får erkännande för det arbete man gör inte minst inom breddverksamheten.  

- Och att utveckla djupare och fler samarbeten med olika parter, kanske även evenemang, sådant som kan stärka 
gymnastiken på lite längre sikt, avslutar Gymnastikförbundets nye GS. 

Tillträder 1 december. 
Johan Fyrberg träffar styrelsen och representanter för personal på centrala och regionala kanslier idag den 24 
oktober. Formellt tillträder han den 1 december, först på deltid för att hinna avveckla olika engagemang, men från den 
1 januari 2015 på full tid.  
 
Välkommen till svensk gymnastik! 
_________________________ 

Utdrag ur CV: 
Yrkesofficer vid Försvarsmakten/Livgardet 

Verksamhetschef på Strömsholm (Ridsportens folkhögskola) 

Förbundskapten och projektledare vid Sv. Ridsportförbundet 

Projektledare vid Forum – idéburna organisationer med social inriktning 

Grundare och ägare Talangbyrån AB 

 

Ordförande i Stockholms Fältrittklubb 

Ordförande i Realgymnasiet branschråd (rikstäckande friskola, Lärande AB) 

Diplomerad styrelseledamot, Styrelseakademien. 

  

Konsultuppdrag hos bl a; 

Hästnäringens Nationella Stiftelse 

Agria Djurförsäkring, Svenska Ridsportförbundet 
Svensk Travsport, Svenska Hästavelsförbundet 
 
Birgitta Rittner 

 

 

Julia Meinl, Hanna Meinl, Jacob Melin, Lucas Bodin och Johanna Malmberg fick individuella utmärkelser 

Fyra svenskar i Teamgym All Star Team 
2014-10-19 

För första gången någonsin utsågs ett 'All Star Team' vid EM i truppgymnastik på Island. Tolv gymnaster, 

sex manliga och sex kvinnliga, valdes ut baserat på prestationer och svårighetsgrad i tumbling och 

trampett under EM-tävlingarna. Sex gymnaster premierades också för Best Performance - tre är svenska. 



Här är alla tolv i Teamgym All Star Team:  
Hanna Meinl, Sverige 
Julia Meinl, Sverige  
Andrea Sif Pétursdóttir, Island 
Sólveig Bergsdóttir, Island  
Hema Gaur-Sharma, Storbritannien 
Kolbrún Þöll Þorradóttir, Island (junior) 
Jacob Melin, Sverige 
Lucas Bodin, Sverige 
Kristoffer G.J. Hayes, Danmark 
Niels Wendelboe Hedegaard, Danmark 
Morten Juul Sörensen, Danmark (junior) 
Sondre Lokka Thorstein, Norge (junior) 
Priser för bästa individuella prestationer gick också till dessa tre svenskar: 
Trampett:  Johanna Malmberg och Jacob Melin 
Tumbling: Julia Meinl 
Sportchefen Pia Josephson säger: -  Jag gratulerar alla duktiga truppgymnaster! Alla svenska lag har gjort mycket fina 
insatser under EM och JEM. Att nu utöver de fem svenska medaljerna också få extra uppmärksamhet genom 
välförtjänta individuella utmärkelser är väldigt roligt. Mycket hedrande att sju av totalt 18 individuella utmärkelser 
under EM 2014 går till svenska gymnaster.  Också lagsporter behöver 'fixstjärnor'- inte minst för att väcka medias 
intresse!  

Några bilder signerade Andreas Gustafsson nedan: 

 

 

 



 

 

 
Birgitta Rittner 

 

 

Elitidrott och utbildning handlar om rätten att bedriva en seriös elitidrottssatsning med lika seriösa studier 
FOTO: Svenskidrott.se 

NIU - Nationell idrottsutbildning 
Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) är ett idrottsgymnasiealternativ som vänder sig till elever som vill 

kombinera elitidrott och utbildning. NIU som struktur syftar till elever som har nationell elit som mål.  

  



Certifierade NIU-gymnasier med inriktning Gymnastik: 

Alingsås: Alströmergymnasiet (Kvinnlig och Manlig AG)  

Borås: Sven Eriksonsgymnasiet/Bäckängsgymnasiet (Truppgymnastik)  

Lindesberg: Lindeskolan (Rytmisk Gymnastik) 

Hudiksvall: Bromangymnasiet (Truppgymnastik) 

Karlskrona:  Ehrensvärdska Gymnasiet (Truppgymnastik)  

Malmö: Malmö Idrottsgymnasium (Manlig AG) 

Märsta: Arlanda Gymnasiet (parkour/tricking)  

Stockholm: Stockholms Idrottsgymnasium (Kvinnlig AG,  Manlig AG, Truppgymnastik) 

Stockholm: Tibble Gymnasium (Truppgymnastik) 

Uppsala: Celsiusskolan (Truppgymnastik, Trampolin och Rytmisk Gymnastik) 

Västerås: Widénska Gymnasiet Idrottscollege (Truppgymnastik) 

Älvsbyn: Älvsbyns Gymnasium (Kvinnlig AG och Manlig AG)  

Örebro: Elitidrottsgymnasiet/Virginska skolan (Truppgymnastik) 

Östersund: Jämtlands Gymnasium Wargentin (Truppgymnastik, Kvinnlig AG) 

 

För dig om gymnast - ansök till gymnastikgymnasium 
För att söka NIU ska du som gymnast ha nationell elit som mål. Sista ansökningsdag är hos de flesta skolor 1 

december för start höstterminen kommande år. Du ansöker direkt till respektive skola. Skolan tar sedan kontakt med 

oss på Gymnastikförbundet för att följa upp antagningsprocessen gemensamt.  

 

OBS! För specifik info (ansökningstider, adress med mera) se respektive skolas hemsida - här hittar du också hur 

skolans ansökningsprocess går till.  

 

Vem ansvarar för NIU? 
Nationellt godkända idrottsutbildningar bedrivs genom fyra samverkande parter: 

 

Riksidrottsförbundets (RF) roll är att vara stöd åt specialidrottsförbunden (SF), men har inget formellt uppdrag. 

Uppdraget skiljer sig således från det för riksidrottsgymnasierna (RIG). 

Skolverket har övergripande ansvar för all gymnasieutbildning, vilket inkluderar ämnet specialidrott. De godkänner 

också vilka kommuner/enskilda huvudmän och idrotter som blir anordnare av NIU. 

Kommunen eller enskild huvudman är anordnare av NIU. 

Specialidrottsförbunden (SF; i det här fallet Gymnastikförbundet) organiserar, i samverkan med den berörda skolan, 

den idrottsliga delen av NIU. I samverkan med huvudman arbetar SF med att utveckla och följa upp NIU-

verksamheten samt med antagningsprocessen av elever till NIU. 

 

 

Vill din gymnasieskola bli certifierad NIU-skola? 
Från och med hösten 2011 är det möjligt att starta nationella idrottsutbildningar inom ramen för den nya 

gymnasieskolan. Skolverket och Riksidrottsförbundet har tagit fram certifieringskrav inkluderat övriga förordningar 

och föreskrifter som styr verksamheten. 

Utöver dessa krav har Gymnastikförbundet beslutat om särskilda certifieringskrav. Nedan hittar du 

certifieringskraven avseende NIU och gymnastiken + ansökan för om-och nylicensiering.  

• Gymnastikspecifika samt specialidrottsförbundens gemensamma certifieringskrav för NIU 

• PDF-fil: Blankett "Ansökan om NIU i ämnet specialidrott gymnastik"  

• Word-fil: Blankett "Ansökan om NIU i ämnet specialidrott gymnastik"  
  

Tidsplan (gäller såväl om- som nycertifiering avseende läsåret som börjar HT2018) 

 

http://gymnastik.se/Tavling/Gymnastikgymnasier1/AlingsasAlstromergymnasiet/
http://gymnastik.se/Tavling/Gymnastikgymnasier1/BorasSvenEriksonsgymnasietBackangsgymnasiet/
http://www.gymnastik.se/Tavling/Gymnastikgymnasier1/LindeskolanLindesberg/
http://gymnastik.se/Tavling/Gymnastikgymnasier1/HudiksvallBromangymnasiet/
http://gymnastik.se/Tavling/Gymnastikgymnasier1/Karlskrona/
http://gymnastik.se/Tavling/Gymnastikgymnasier1/MalmoIdrottsgymnasiumdelavMalmoBorgarskola/
http://gymnastik.se/Tavling/Gymnastikgymnasier1/MarstaArlandaGymnasiet/
http://gymnastik.se/Tavling/Gymnastikgymnasier1/StockholmsIdrottsgymnasium/
http://gymnastik.se/Tavling/Gymnastikgymnasier1/StockholmTibbleGymnasium/
http://www.gymnastik.se/Tavling/Gymnastikgymnasier1/CelsiusskolanUppsala/
http://www.gymnastik.se/Tavling/Gymnastikgymnasier1/WidenskaGymnasietIdrottscollege/
http://www.alvsbyn.se/dinframtid
http://www.gymnastik.se/Tavling/Gymnastikgymnasier1/VirginskaSkolan/
http://gymnastik.se/Tavling/Gymnastikgymnasier1/OstersundJamtlandsGymnasiumWargentin/
http://gymnastik.se/ImageVaultFiles/id_23531/cf_418/Certifieringskrav_gymnastik_GF_och_gemensamma_SF.PDF
http://gymnastik.se/ImageVaultFiles/id_23533/cf_418/Ans-kan_f-r_certifiering_av_skola_-_NIU_Gymnastik.PDF
http://gymnastik.se/ImageVaultFiles/id_23534/cf_418/Ans-kan_f-r_certifiering_av_skola_-_NIU_Gymnastik.DOCX


• 1 november 2016 behöver vi på Gymnastikförbundet er ansökan, vilket i steg ett sker genom att ni skickar in 
blanketten ovan. 

• Vi kommer sedan kontakta var och en av er där vi går igenom certifieringskraven och hur er verksamhetsplan ser 
ut för att uppfylla såväl de specifika kriterierna från som de SF-generella kriterierna. Detta arbete avser vi ha klart 
med alla huvudmän/gymnasieskolor senast 20 januari 2017. 

• Så snart en huvudman/ gymnasieskola visar hur de avser uppfylla kriterierna och vi tillsammans gått igenom 
dessa kommer ni tilldelas ert certifikat från oss så ni kan skicka in handlingarna till skolverket. Detta avser vi göra 
löpande, dock ska alla ansökningar vara behandlade senast 30 januari 2017 av oss. 

• Efter erhållet certifikat ska ni som gymnasieskola skicka in detta till Skolverket, detta kan ske under perioden 1 
november 2016 till 31 januari 2017. 

• Skolverket har sedan på sig fram till 1 september 2017 innan de behöver lämna besked till 
huvudman/gymnasieskolan. 

• För mer info, klicka här. 
 
Senast uppdaterad: 2017-04-04 

 

 

Nu kör vi! 
2014-10-13 

Nu är det dags. EM i truppgymnastik, Teamgym, går av stapeln på Island med invigning på onsdag den 15 

oktober. Intresset för landslaget har varit enormt, gymnasterna är förväntansfulla och glada. De svenska 

landslagen är laddade och klara för vad som kommer att bli en riktigt spännande tävling. - Vi är redo, 

säger förbundskaptenen Monica Nyberg 

Vid genrepet i Enskedehallen i söndags syntes det tydligt vilket intresse det finns för det svenska landslaget i 
truppgymnastik. De 800 platserna i Enskedehallen räckte inte till när landslaget genrepade inför EM. Inför fullsatta 
läktare genomförde damlandslaget, herrlandslaget och mixedlandslaget sina program. Även juniorherrarna 
medverkade under kvällen som bjöd på en fantastisk stämning. 

http://www.svenskidrott.se/Elitidrottpagymnasiet/


 

Ett samlat Sverige 
- Det märks att Sverige jobbar tillsammans nu när vi har landslag. Det är en samlad publik, ett samlat Sverige som ger 
oss ett otroligt stöd, säger landslagsgymnasten och veteranen, 25-årige Tobias Lund. 
 

 
Tobias ska tävla sitt femte EM. Fokuserad på uppgiften berättar han ödmjukt och tacksamt om den support han 
upplevt under tiden i landslaget. - Jag ser verkligen fram emot första träffen med publiken på tävlingen. Att se hela 
havet av ansikten, känna stödet, känslan av att få representera Sverige och stämningen. 

Förebilder 
- Jag vill vara en förebild. Vi är bara toppen av isberget och jag vill uppmana alla gymnaster som drömmer om landslag 
att fortsätta kämpa. Det är verkligen roligt och klart värt att kämpa för, säger Tobias.  
 
Hanna Meinl, 20 år, är lagkapten för damlandslaget och har också fungerat som de aktivas representant. Det riktigt 
glittrar i hennes ögon när hon pratar om resan till Island och det är svårt att inte bli rörd när hon pratar om sin kärlek 
till gymnastiken och förväntningarna inför EM. 

 
 
- Min uppgift som lagkapten är att verkligen vara ett stöd för de andra i laget. Vi är ett riktigt härligt gäng där alla vill 
ge hundra procent  hela tiden. Jag är så lyckligt lottad som får vara med om det här. Jag ser fram emot att få stå på 
tävlingsgolvet, känna jublet ända in i märgen och höra den svenska nationalsången. Under ett par dagar på Island får 
jag möjligheten att andas, leva, träna och tävla gymnastik och vara helt uppslukad av den härliga gymnastikbubblan. 
Det ska bli så otroligt roligt, säger Hanna. 
Väl förberedda 
Både Hanna och Tobias berättar om ett förberedelseår av bra kvalitet. De berättar om delegationen som varit 
informativa och välplanerade, om en medicinsk support som hjälpt dem runt sin träning, om gymnaster som tagit eget 
ansvar under träning i hemmahallarna. Förberedelserna och samlingarna har varit lyckade och laget står nu redo att 
inta scenen på Island. 

- Jag vill visa mig från min allra bästa sida. Jag har förhoppningar och förväntningar. Vi är vinnarskallar och kommer 
att vara bäst när det gäller. Sitter allt som det ska så har vi en riktigt god chans. Förhoppningsvis kan det bli ett guld, 
säger Tobias leende samtidigt som en annan veteran, Niklas Weivers, går förbi. – Eller hur Niklas? - Självklart, svarar 
Niklas och båda ler brett. 



Kval på torsdag 
- Det finns bara en enda anledning till allt det här med landslag och EM. Det är så fantastiskt roligt. Vi har skoj 
tillsammans och jag vill passa på att tacka alla supportrar för allt stöd, fyller Tobias i. Träningarna är gjorda, genrepet 
är avklarat och väskorna packade. Nu återstår resan till Island.Tisdag morgon lyfter flyget med destination Reykjavik, 
Island, med det svenska landslaget ombord. På onsdag är det dags för invigning och under torsdagen tävlar seniorerna 
sina respektive kvaltävlingar. 
- Det ska bli så otroligt roligt. Sammanhållningen i den här sporten är underbar. De som ser upp till oss i landslaget vill 
se ut som vi, träna som vi, vara som vi. Det ska man leva upp till. Jag är stolt över att vara en förebild och jag ska 
förvalta det så bra jag bara kan, säger Hanna. 

 - Det känns jättebra. Vi är lugna och betydligt bättre förberedda än vi var på EM 2012 när vi hade landslag för första 
gången. Samhörigheten är riktigt bra, stämningen på topp och både tränare och gymnaster ser fram emot en riktigt 
rolig resa. Nu kör vi, säger förbundskaptenen Monica Nyberg! 

 

Ia Giotis 

 

 
Åsa Balstadsveen 
FOTO: Anna-Karin Widehammar 

Koncepten hjälper ny förening att växa 
2014-10-13 
Falu GK bildades vid den här tiden i fjol. Under vårterminen drog de igång verksamheten och i höst 
erbjuder föreningen tretton olika grupper med allt från Bamsegympa till vuxenträning. De har 250 aktiva 
deltagare och 25 ledare. Och framför allt har de eldsjälen Åsa Balstadsveen, som är initiativtagare, 
ordförande och ledare i föreningen. 
-          Mitt mål är att Falu GK ska öka sitt medlemsantal och på sikt bli en stor förening, säger hon. Om tio år vill jag att 
vi är 1000 medlemmar. Jag har också ett personligt mål, nämligen att skapa mig ett eget jobb som idrottskonsulent i 
föreningen. 

 

Åsa brinner för gymnastiken och har lång erfarenhet av att jobba inom idrottsrörelsen trots att hon bara är 26 år. Hon 
gympade själv som barn i föreningen Gymnos i Falun, men gjorde uppehåll vid elva års ålder. När hon var fjorton blev 
hon värvad som ledare till samma förening, och blev efter en tid huvudledare för några flickgrupper. Så småningom 
växte uppdraget till att leda även barngrupper, Kvinnlig AG och tävlingsgrupper inom trupp. 



-          Det var under den här tiden som drömmen om att kunna starta en egen förening började växa fram, berättar 
hon. 

Så kom studenten och efter ett år på hemmaplan reste hon till Oslo för att jobba som au pair. 

-          Jag kontaktade två lokala gymnastikföreningar där, Oslo Turn och Njård Turn, och blev ledare där under två år. 

Det föll sig ganska naturligt för Åsa att utbilda sig till något som passade hennes intresse för gymnastik, så hon 
lämnade Oslo för att flytta till Stockholm och idrottsfolkhögskolan på Bosön. 

-          Där studerade jag till idrottskonsulent under två år samtidigt som jag var ledare för kvinnlig AG i 
Hammarbygymnasterna och aktiv i ungdomskommittén på Gymnastikförbundet. Jag lärde mig massor under den här 
tiden, och antecknade flitigt alla idéer som dök upp i mitt huvud. Min dröm började ta form. 

För Åsa, som ville utvecklas mycket på kort tid, var det viktigt att ha en roll på förbundsnivå. 

-          Man lär sig så mycket och får både idéer och inspiration när man lär känna organisationen från insidan. Sådant 
som jag har haft stor nytta av när jag bildat föreningen. 

I augusti i fjol flyttade hon hem till Falun. Hon tog kontakt med Riksidrottsförbundet, Skatteverket och 
Gymnastikförbundet för att samla på sig information om hur man bildar en förening. Hon samlade familjen och gav sin 
mamma, farbror och några fler familjemedlemmar uppdrag i styrelsen, och den 27 september hade de ett 
bildandemöte. 

-          Efter det marknadsförde jag och min familj föreningen och värvade medlemmar under hela hösten. Vi hade 
underlag med över hundra aktiva när vi drog igång verksamheten i januari 2014. 

Åsa har jobbat stenhårt med att använda de färdiga koncepten som finns inom förbundet, framför allt Bamsegympa 
och GympaKidz Parkour. 

-          Vi följer koncepten, de är bra i marknadsföringssyfte, det finns färdiga t-shirts att beställa som stärker 
varumärkena och så känns det modernt med koncepttänket, det gillar jag! Det finns ju något för alla åldrar, och det 
vore bra om hela Sverige använde dem, inte minst för gymnaster som flyttar, så känner man igen sig på den nya orten. 

 

Än så länge är Falu GK i första hand en barn- och ungdomsförening. Ungdomsgruppen startade i januari, men de 
vuxna kom in nu i höst. Gruppen består av ett stort gäng ungdomar/killar som tränar tricking och ett mindre gäng 
ungdomar/vuxna som tränar truppgymnastik. 

-          Det finns verkligen ett behov av verksamheter inom gymnastiken där ungdomar och vuxna kan börja träna som 
nybörjare. Vi har en ökning ifrån 7 deltagare till över 30 stycken. 

Nytt för i höst är också en grupp som följer Alla kan gympa-konceptet. 

-          Det är inte så många barn i den gruppen ännu, men jag har haft bra kontakt med GF LING i Helsingborg som var 
bland de första med Alla kan gympa, och de uppmuntrar att starta med få medlemmar, så växer det efter hand. Jag tror 
på det. 



 

Falu GK har ungefär lika många killar som tjejer, och det säger Åsa beror på GympaKidz Parkour-konceptet. 

-          Vi har haft prova på-dagar, flera stycken, och genom dessa har vi rekryterat många nya medlemmar, framför allt 
pojkar som vill träna parkour. Det är väldigt populärt och ett verkligt lyft för pojkgymnastiken, menar hon. 

Att få tag i ledare och lokaler har inte varit några problem. Falun är en idrottsstad med en fantastisk sportanläggning 
på Lugnet. Där finns både vanlig gymnastiksal och specialhall för gymnastik. Falu GK hyr båda, men har också 
verksamhet utanför Falun. 

Vid sidan av Falu GK arbetar Åsa som vikarie på förskolor i kommunen. Nästan all fritid lägger hon ner i föreningen. 
Nu satsar hon på att utveckla andra delar än själva träningsverksamheten. Dit hör att få in nya styrelsemedlemmar, att 
göra styrelsen mer synlig och att jobba med mentorskap. 

-          Jag tror det är jätteviktigt, för att orka, att vi blir fler som delar på arbetsuppgifterna. Vi har nyligen fått 
förstärkning i styrelsen med två medlemmar som inte är familj till mig, och nu söker jag en ny ordförande. För själv 
vill jag ägna mig mer åt kansliuppgifterna, och då behövs att någon annan tar över rollen som ordförande. Jag är ju 
ledare också. 

  
Verksamhet hösten 2014 

• Familjegympa 2 grupper 

• Bamsegympa 3 grupper 

• GympaKidz Parkour (25 gymnaster i varje) 3 grupper 

• Gymnastikskolan (6-12 år) 2 grupper 

• Ungdoms- och vuxengympa 1 grupp 

• Kvinnlig AG 1 grupp 

• Alla kan gympa 1 grupp 
 
Anna-Karin Widehammar 

 

 

Att träna är kul även när man sitter ner! 

- En höjdare, sa sittande conventdeltagare 



2014-10-10 

Mörkt och regnigt utanför dörrarna - men innanför ljust och varmt, idel glada miner och härlig trängsel när 

mer än hundra conventdeltagare checkade in för att delta i kvällens lockande evenemang på GIH, 

Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm. Premiär för ett ovanligt och roligt rörelsepass kallat 

Sittande/stående gympa som tillsammans med ett seminarium om styrketräning för äldre med professor 

Michael Tonkonogi lockade många deltagare. Och de var mycket nöjda med kvällen! 

Kvällen, som var ett samarrangemang mellan Stockholms Idrottsförbund, Gymnastikförbundet/Gymmix och 
Korpen,  inleddes med ett 37 minuters rörelsepass lett av programförfattarna till Sittande/stående gympa,Irene 
Samuelsson och Ingbritt Ekman (på bilden nedan tillsammans med Calle Myrsell -  Irene till höger på bilden.) 

 

Conventdeltagarna hängde på från första ögonblicket till det sista. Alla med en egen stol som bas för programmet och 
till medryckande musik. Inte bara seniorer på stolarna, här fanns ett brett spann av olika åldrar och även bakgrund 
representerat. Gruppträningsinstruktörer, föreningsledare, personliga tränare, gymägare, elever och allmänt 
hälsointresserade. Hög stämning i den stora lokalen och som syns nedan på bilden dubbla stolsrader med gympande! 

 

 

Träning och ett aktivt liv för seniorer är ett hett ämne sedan ett tag tillbaka, av många skäl. Befolkningen blir allt äldre 
och andelen 50+ ökar. Det gör också kunskaperna om ett aktivt liv för att hålla sig frisk och motverka eller balansera 
sjukdomar som begränsar livet. Detta var också temat för professor Michail Tonkonogis uppskattade och engagerande 
föreläsning efter rörelsepasset.  



 

Intresset för det nya rörelseprogrammet var stort i pausen efter passet. Irene Samuelsson fick många beställningar på 
plats. Bilden nedan visar programmet som säljs fär 250 kronor inklusive musikCD i Gymnastikbutiken. 

 
i matpausen mellan rörelsepasset och föreläsningen hittade vi några nöjda deltagare. Nedan t v Stefan Wendt från 
Skövde tillsammans med gymägaren Peter Nummert från Åkersberga. 

 
Anna-Karin Söderquist från Huddinge tycker att Sittande/stående gympa passar in i arbetsgivarens FAR-verksamhet. 
Hon säger: - Jättebra, väldigt roligt och genomtänkt. Jag tycker det passar alla! 

 
Anna-Lena Wallén driver också ett träningscenter i Stockholm - även hon var nöjd:  - Delar av det här kan vi också ta in i 
vår verksamhet där vi har cirkelträning för alla åldrar, från 17 - 87 år... 
 



 

Nästa mål - lagbygget ska utvecklas 
2014-10-06 

Sportchefen Pia Josephson vill tacka många för dagens framgångar vid VM i artistisk gymnastik. - Inte 

bara en seger för gymnasterna och tränarna i laget utan också en framgång för de många som är 

delaktiga i lagbygget. SOK inte minst. Det ska vi nu utveckla vidare och VM 2015 är det första etappmålet, 

säger Pia. 

Pia säger: - Just idag är vi mest jätteglada och tacksamma för VM-truppens insatser i Nanning. De har gjort en stor 
insats och det finns många att tacka! Gymnasterna i första hand, tränarna likaså, föreningarna och alla andra som 
stöttat, hejat och pushat. Och jag vill rikta ett särskilt stort tack till SOK för deras mångåriga satsning på svensk 
gymnastik. Utan dem hade dagens framgångar inte heller varit möjliga. 

- Självklart funderar vi redan på fortsättningen. Hur går vi bäst vidare mot alla långsiktiga mål som vi har för 
landslagsgymnastiken inom kvinnlig artistisk gymnastik? Det finns oerhört många delar att arbeta vidare med. 
Teknik, träning, stöd till gymnaster och föreningar på många plan är bara några av dem. Idag vill jag också lyfta fram 
en faktor som jag personligen tror spelar stor roll - den sammansvetsade lagkänslan som just den här framgångsrika 
truppen utvecklat och själva betonar så mycket. 

- Nu ska vi bygga vidare på vad vi lärt av just den här resan. Vi har ambitiösa mål och de slutar varken i Glasgow 2015 
eller i Rio 2016! 

 
Birgitta Rittner 
 
 

 



FOTO: Christian Thomassen/2CFoto.no 

VM 2015 nästa! 
2014-10-06 

Det gick vägen! Sveriges mål var att klara en plats bland de 24 främsta lagen - plats 21 tog det svenska 

laget hem, Sveriges bästa resultat sedan 1985 för ett lag i kvinnlig artistisk gymnastik. Därmed har vi en 

plats vid VM i Glasgow 2015 som också är OS-kval. Det har varit en nervpirrande dag för alla som följt de 

återstående kvaltävlingarna på plats i tävlingshallen. Men nu är det klart! Bra jobbat alla i den svenska 

truppen och välkomna hem! 

Kommunikationerna mellan Sverige och Kina är inte helt enkla och klockan börjar närma sig 22 i Nanning. Men vi har 
fått ett härligt långt SMS från en glad tränare. Helena Andersson som skriver: 

' Vi blev 21 i VM 2014!!!  Det är något speciellt med att ha kvalat som ett svenskt lag. Detta med att kämpa tillsammans 
för en målsättning där alla gör sitt yttersta! Viljan, samarbetet,  drivet, fokuseringen, hur alla stöttar och peppar 
varandra. I och med detta VM har det skapats en fantastisk lagkänsla. Tillsammans har vi kämpat in i det sista. Vi är 
vidare och vi är otroligt peppade inför nästa års VM i Glasgow. Allt är möjligt om man verkligen vill, och det kommer 
att bli ett fantastiskt roligt träningsår 2015. Nu ska vi förbereda ett svenskt damlag till VM 2015 i Glasgow. Jag är 
otroligt stolt över samtliga gymnaster i laget. Sverige är att räkna med, lita på det! ' 

Bilden nedan: Helena Andersson och VM-truppen. Foto Christian Thomassen/2CFoto.no 

 

Ett tillägg från redaktören: 133 av världens bästa gymnaster i kvinnlig artistisk gymnastik tävlade i Nanning. Då är det 
också intressant att konstatera att i bom hade vi två svenska namn i toppen - Emma Larsson på plats 22, Veronica 
Wagner på plats 25. I barr Jonna Adlerteg på plats 20.  Tre topplaceringar utöver den historiskt fina lagplaceringen.  

 
Birgitta Rittner 
 
 

 

VM-truppen efter tävlingen 
FOTO: Christian Thomassen/2CFoto.no 

Bra jobbat i VM-kvalet Sverige! 
2014-10-05 



Sveriges lag har tävlat färdigt i dagens VM-kval i tuff konkurrens i samma Subdivision som USA. Vad vi 

idag vet är att det är nytt lagrekord för svensk del - 207,111. Sportchefen Pia Josephson är mycket nöjd: - 

En fin laginsats oavsett om det räcker till för en 24-placering. Svensk gymnastik har idag en bred tillväxt 

med unga gymnaster på toppnivå men dagens insats av Veronica Wagner visar också att det är möjligt att 

stanna kvar länge i gymnastik på internationell nivå. 

Dagens mer detaljerade rapport om tävlingen har kommit per mejl från Nanning. 
Helena Andersson skriver: Håll tummarna för det finns en liten chans att vi kan klara 
kvalgränsen. En rolig detalj är att Sverige, som nu ligger på tolfte plats efter sex 
subdivisioner, efter första dagens kval har den fjärde bästa poängen i bom och den 
åttonde bästa i barr! 

Agneta Göthberg kompletterar med detaljer från tävlingarna:  
Start i hopp med Kim som hoppade bra och fick 13,666 på sin sträckta Yurchenko 
med 1/1 skruv. Emma hoppade också fint och gjorde samma hopp som Kim vilket 
gav 13,993.  Nicole hamnade tyvärr snett på brädan och hade tur att hon landade 
med fötterna först. Det gav 12.266. Veronica avslutade fint med 14,00. 

 
 

I barr startade Lovisa med ett fall men klarade resten av serien. Poängen blev 
11,2. Emma startade mycket bra men fick också ett fall,  men avslutade riktigt bra. 
12,233. Kim gjorde en riktigt bra barrserie utan misstag och fick 13,5. Jonna körde 
sin nya supersvåra barrserie och gick igenom hela serien och missade endast en 
kombination, Hon fick finfina 14,1. 

 
 



Bom gick  riktigt bra och vi kunde räkna in 4 fallfria serier. Kim fick 12,516, Lovisa 
12,7, Emma otroligt bra 13.866 och Veronica avslutade med 13,766. 

Nicole startade i fristående riktigt bra med sina två dubblar i början. Hon missade lite 
på slutet och tog för många steg i landningarna.11,533.Kim som gjorde ett förenklat 
fristående fick 11,8. Lovisa presenterade ett välgjort och artistiskt fristående som hon 
fick 12,556 för. Emma fick 12,8.   
Detta gav slutresultatet  207,111 vilket är nytt lagrekord med en hel poäng.  

 
 

Morgondagen kommer att bli rysligt spännande. Hela laget kommer att sitta klistrade i 
hallen hela dagen!  
Länk till de summerade resultaten för lagen 

Länk till tidigare information från VM i kvinnlig artistisk gymnastik i Nanning 
Fler bilder finns på fotografen Christian Thomassens hemsida: 
 

Birgitta Rittner 

 

 

 

 

 

Hela det svenska laget inklusive tränaren Helena Andersson och reserven Ece Ayan 

Dags för VM-kval i Nanning 
2014-10-01 

Laget har genrepat idag lördag och i morgon söndag den 5 oktober kl 12.00 (svensk tid) är det verkligen 

dags. Uppkopplingarna är tyvärr fortfarande problematiska och den som vill följa hur det går i Nanning 

kan pröva direktrapportering via FIG, Internationella Gymnastikförbundet. Länk finns längre ned i denna 

nyhet. För senaste och snabbaste nytt om det svenska VM-laget - se också Gymnastikförbundets 

Facebooksida. HEJA SVERIGE! 

För alla er som vill följa kvaltävlingarna i Nanning finns en bra länk till Internationella Gymnastikförbundets (FIG) 
hemsida. Där kommer man snabbt vidare till olika underlänkar för direktrapportering och till FIG:s youtubekanal. Vi 

http://www.fig-docs.com/live_results/5529/qualif/wag/qualif_wag_team.php
http://www.gymnastik.se/Startsidenyheter/2014/2014Tavling/Kvartal3/NedrakningtilltavlingsstartiNanning/
http://www.2cfoto.no/world_championship_artistic_gymnastics_2014_men_qualification_day_3
http://www.fig-gymnastics.com/event/index.html


har också den norske fotografen Christian Thomassen på plats - han kommer att bevaka de svenska gymnasterna 
under kvalet.  
Det svenska laget tävlar i Subdivision 5 med start kl 12 svensk tid.  Emma, Nicole och Kim tävlar i samtliga fyra 
grenar.Jonna i barr, Veronica i hopp och bom och slutligen Lovisa i fristående, barr och bom. Gymnastiksverige håller 
tummarna!  
Sveriges VM-lag i kvinnlig artistisk gymnastik tillsammans med USAs gymnaster efter podieträningen utanför arenan, 
och laget inne i arenan efter podieträningen.  

 

 

De tidigare publicerade miniporträtten av VM-lagets gymnaster:  
Jonna Adlerteg - vill fortsätta utvecklas  
Ece Ayan  - vill vara den bästa, gladaste reserv ett lag kan ha 
Lovisa Estberg - ger max i alla lägen 
Emma Larsson - flyger högt på starka ben 
Kim Singmuang - tycker det är coolt med Kina 
Veronica Wagner - till sitt sjunde VM 
Nicole Wanström - glad, envis och förväntansfull 

 

 

Birgitta Rittner 

 

http://www.gymnastik.se/Startsidenyheter/2014/2014Tavling/Kvartal3/Jonna/
http://www.gymnastik.se/Startsidenyheter/2014/2014Tavling/Kvartal3/EcevillvaradenbastagladastereservettVM-lagkanha/
http://www.gymnastik.se/Startsidenyheter/2014/2014Tavling/Kvartal3/Lovisagermaxiallalagen/
http://www.gymnastik.se/Startsidenyheter/2014/2014Tavling/Kvartal3/Emma/
http://www.gymnastik.se/Startsidenyheter/2014/2014Tavling/Kvartal3/CooltmedKinatyckerKim/
http://www.gymnastik.se/Startsidenyheter/2014/2014Tavling/Kvartal3/VeronicaWagnertillsittsjundeVM/
http://www.gymnastik.se/Startsidenyheter/2014/2014Tavling/Kvartal3/Nicole-gladenvisochforvantansfullinforVM/


 

Coolt med Kina, tycker Kim 
2014-09-29 

Barr är favoritredskapet för Kim Singmuang, en tekniskt skicklig gymnast med ett världscupbrons i 

grenen. 

När jag kliver in i hallen är träningen i full gång och Kim jobbar i barren.  Hon kör med fina linjer och teknik och det 
syns att hon trivs där hon är. Hon peppar de andra tjejerna medan hon själv står och laddar inför sina egna försök. 
Noggrann och fokuserad samtidigt som hon lyser upp med en postiv och  närvarande energi. Ett par minuter senare 
dyker hon upp på intervjun med ett glatt leende. 
 Alltid nytt att lära i gymnastiken  
Kim är en lugn och snäll person, och en väldigt teknisk och fin gymnast, stark och målmedveten, säger tränaren 
Helena Andersson. 

-          Jag tror att det är tur att jag började med just gymnastik. Det är så många olika saker att träna på och lära sig att 
man aldrig tröttnar. Om jag skulle ställa mig på en fotbollsplan dag efter dag och springa efter samma boll, ja, då hade 
jag nog blivit tokig, säger Kim och skrattar. 

Det är just barren som är favoritredskapet och Kim säger att det är en härlig känsla att träna och tävla i barr. Det är 
också i denna gren hon lyckades ta ett världscupsbrons 2014 i Kroatien. Kim deltog även på Ungdoms-OS under 
sommaren 2013 där hon placerade sig på en fin tolfte plats i mångkampsfinalen.   
Pennyboard en ny hobby  
När hon inte flyger mellan holmarna i barren i hallen träffar Kim gärna sina vänner. Under sommaren fastnade hon 
också för en ny aktivitet – att åka pennyboard, en  mindre variant av den klassiska skateboarden. 

-          Det var jättekul! Jag har åkt rätt mycket i sommar och kommer nog göra det igen. Annars tycker jag att det är 
rätt skönt att bara lata mig i soffan och kolla på film när jag inte tränar. 

VM cool utmaning  
Precis som de andra gymnasterna i laget ser hon fram mot VM: 

-          Det ska bli så coolt att åka till Kina! Det är så många bra gymnaster med och det ska verkligen bli jättekul att stå 
där i tävlingshallen, se alla andra gymnaster och bara ta in känslan av att vara på plats. 

Kim beskriver VM-laget som ett glatt gäng kompisar som har riktigt roligt ihop. Både på träningarna men också 
utanför hallens väggar. Hon ser upp till och lyssnar gärna på de äldre tjejerna i laget, Jonna, Ida och Veronica.  Deras 
framgångar och erfarenheter inspirerar henne att fortsätta sträva mot sina egna mål och drömmar. 
 
Hennes egna mål är att köra igenom sina serier så bra som hon vet att hon kan!  Lagets gemensamma mål, att placera 
sig bland de 24 bästa lagen, är ett stort, kaxigt mål. Men Kim är bestämd. - Det blir inte lätt, men jag tror absolut att vi 
fixar det! 



 

 

Text/intervju Ia Giotis, redigering Birgitta Rittner 

 

 

Nicole - glad, envis och förväntansfull inför VM 
2014-09-29 

Nicole Wanström kommer från en riktig gymnastikfamilj. Lillebror Kim deltog nyligen på Ungdoms-OS i 

Kina. Storasyster Michelle har också varit en framgångsrik gymnast som tävlat EM, världscuper och 

ungdoms-OS. Och nu väntar VM i Kina på Nicole. 

Även om gymnastiken gör sig påmind hemma har Nicole ändå många andra intressen vid sidan av träningen. Precis 
som de andra gymnasterna i VM-laget tillbringar hon gärna tid med familj och vänner, kollar på film och har 
myskvällar. 
Gladlynt och envis 
Nicole själv beskriver sig som glad och envis: -  Jag vill så otroligt mycket med min träning och det är väl därför 
envisheten märks tydligt. Jag pratar och skrattar mycket. Inte riktigt lika mycket i hallen förstås, för där tar fokusering 
och vilja över. 

Niklas Heckscher, som följt Nicole under många år och som nu även följer med till VM i Kina,  instämmer i den 
beskrivningen: 

-  Det syns verkligen att hon tycker att det är roligt med gymnastik. Nicole är en glad tjej och en seriös gymnast.  En av 
hennes styrkor är att hon är jämn i alla redskap, men kanske starkast i hopp Det är en stor dröm för henne att få vara 
med på VM i Kina och framför allt att få åka med ett lag. Det betyder otroligt mycket för henne.  
Tidigare har Nicole tävlat Ungdoms OS i Trabzon i Turkiet, 2011 och Junior EM i Birmingham 2010. På NM var hon 
också med och tog lagguldet och dessutom plockade hem guld i fristående och silver i barr. Nu ser hon fram emot VM 
och att tävla tillsammans med sitt lag. 



 

 Utvecklande träningspendling  
Den vanliga träningen kör Nicole hemma i Åkeshovshallen i Stockholm med sin förening. Men precis som Ece Ayan 
åker hon också till Eskilstuna för att träna tillsammans med de andra gymnasterna i laget. 

-          Hemma tränar jag mest med två tjejer från min grupp, medan vi blir fler på landslagssamlingarna. Då får man 
ännu mer inspiration, och det är jättekul att träna tillsammans med laget man ska åka iväg och tävla mästerskap 
med.  Men jag trivs också superbra hemma i min klubb. Jag tränar bra och får bra träning där också! 

-          Samlingarna i Eskilstuna har gett henne ett extra lyft. Det blir ett högre tempo och lättare att verkligen pusha sig 
själv när det är flera gymnaster på hög nivå runt om i hallen, säger Niklas Heckscher. 

USA en förebild 
Nicole är förväntansfull:  - Det ska bli helt fantastiskt! Vi är ett riktigt bra lag som verkligen trivs med varandra. 
Duktiga på att peppa och fokusera men vi är också väldigt bra på att släppa gympan och bara ha kul och skratta 
tillsammans. 

Nicole gillar de amerikanska gymnasterna, och i synnerhet Nastia Liukin med sina fina linjer och utstrålning. – Hon är 
en förebild som jag fått träffa och som jag ser upp till.  Hon fortsätter: - De amerikanska gymnasterna är jätteduktiga 
gymnaster och verkar som om de också har ett vanligt liv utanför gympan. Ungefär som vi….  Det ska bli riktigt kul att 
tävla i samma grupp som USA!   

 

Text/intervju Ia Giotis, redigering Birgitta Rittner 

 

 

Emma flyger högt på starka ben 
2014-09-29 

Emma Larsson, förstaårssenior med fin meritlista, älskar att volta och showa för publiken. Nu väntar en 

rekordpublik i Nanning! 

Framför mig sitter en pigg, glad och trevlig tjej. Emma Larsson,  gympa-Sveriges nyaste stjärna.  Under det senaste 
året har idolsidorna för Emma blivit många och det är svårt att inte imponeras av hennes framgångar, det hon klarar 
av att utföra och den attityd hon visar upp.  
Samtidigt är hon som vilken sextonårig tonårstjej som helst som gillar smink, mode och shopping.  



Att det blev just gymnastik tycker hon egentligen inte är särskilt konstigt. Alldeles för mycket energi i kroppen och 
ben som måste få hoppa och springa. Så var det där med showandet också.  
Älskar att volta 
-        -  Det är så vansinnigt kul att få hålla på med det jag tycker är roligt. Gympa! Jag älskar att volta och showa för 
publiken. Det är så kul! Det är därför fristående är min favoritgren. 

Hennes tips till andra gymnaster är att se till att alltid göra sitt bästa och vara nöjd med det. Visst kan det gå dåligt 
ibland men man får tagga till av att det blir bättre sen, inte ge upp eller tvivla på sig själv och bara fortsätta kämpa. 

-          Jag vet ju att det är det här jag vill och man får helt enkelt räkna med sämre dagar ibland. Det har alla. Jag älskar 
gympan, jag har mål som jag vill nå och ingen nervositet i världen kan vara större än viljan och den taggade 
känslan.  Jag inspireras av Shawn Johnson (USA) ochMcKayla Maroney (USA). Två grymma och starka gymnaster som 
tagit medaljer på stora tävlingar som OS. 

-          - Emma är en positiv, rolig och alert person. Som gymnast är hon otroligt målmedveten, seriös och intresserad. 
Hon höjer sig alltid och ändrar det som inte funkat på förra träningen. Det är en framgångsfaktor, säger tränaren 
Helena Andersson. 

 

Många framtidsmål 
Emma har redan deltagit på flera internationella tävlingar, bland annat Junior-EM, EM och Ungdoms-OS. 

-          Min styrka inom gymnastiken är att jag har spänstiga och starka ben som jag har användning av. Exempelvis i 
fristående, hopp och bom kan jag med mina starka ben göra höga, flygande volter.  

På VM vill hon bidra till ett bra lagresultat och visa andra att Sverige blir att räkna med framöver. -   Jag vill visa att 
Sverige kör rent och fint och att vi är taggade. Jag ska göra mitt allra bästa och jag hoppas såklart att jag kör igenom 
mina serier bra. Det är så roligt med lag, vi stöttar och peppar verkligen varandra. Alla tänker på allas bästa och 
försöker hjälpas åt. 

VM är ett stort mål men inte det enda som ryms i Emmas huvud.     
-   Jag vill tävla många mästerskap och jag vill definitivt vara med och tävla på OS! 

 

Text/intervju Ia Giotis, redigering Birgitta Rittner 

 



 

Lovisa ger max i alla lägen 
2014-09-28 

VM-gymnasten Lovisa Estberg är en glad, entusiastisk gymnast som ganska nyligen börjat märka av sina 

framgångar. 

 -  Det är superhäftigt att få vara någons idol. Via sociala medier fylls Lovisas konton numera med lyckönskningar, 
frågor och fina ord från andra gymnaster i landet.    
- Det är så peppande! Själv ser jag fram mot att få träffa USAs gymnaster. De är väldigt duktiga men jag gillar dem 
också mycket för deras personligheter och hur de även är sociala i ett liv utanför hallen, säger Lovisa. 

Utanför hallen spenderar Lovisa också gärna tid med sina vänner, när hon inte behöver plugga förstås. Shoppa, måla 
naglarna och titta på film står gärna med på schemat. Precis som för många andra sextonåringar.. 

Graciös och ambitiös  
Lovisa trivs i gympahallen. Hon skrattar åt sin, enligt henne själv, dåliga bollkänsla, och säger att det nog var tur att 
hon valde gymnastik. 
 
- Jag och bollen har aldrig riktigt varit kompisar. Bollar har något emot mig helt enkelt, säger hon och skrattar. Jag 
älskar ju att dansa också och tycker att det är jättekul att få spela ut mot publiken i fristående. Det är en kul blandning 
mellan styrka, power, volter och dans och show. 
Hennes tränare Helena Andersson säger om Lovisa:  
 
 - Hon är väldigt graciös i alla redskap. Det gör också friståendet fantastiskt fint. Lovisa ger alltid max i alla försök och 
alla serier. Från start till stopp. En ambitiös gymnast och en glad, omtänksam person!  
Träning ger utdelning 
Många av VM-lagets gymnaster kommer från samma träningsgrupp i Eskilstuna. Jonna Adlerteg och Emma Larsson 
inspirerar Lovisa: 

  -  Jag ser att träningen ger utdelning och att allt är möjligt. Det motiverar mig och stärker min vilja att fortsätta 
kämpa mot mina egna mål och framgångar. Det långsiktiga målet är att få representera Sverige på OS i Brasilien 2016, 
men det finns många roliga etapper på vägen dit! 

 



Förstaårssenioren Lovisa har redan många fina resultat på sin meritlista. Hon var med i EM-laget 2014 då Sverige 
placerade sig som tolfte lag. Under TopGym-tävlingen tog hon silver i bom och under Nord-EM kammade Lovisa hem 
bronset i fristående. Hon var också första reserv till mångkampsfinal på JEM.  
Nu är det VM som gäller: 

 - Jag vill köra fallfritt och bra såklart men det viktigaste för mig är att jag känner mig nöjd med min insats och mina 
försök. Jag är ute efter den känslan mer än resultatet faktiskt även om jag förstås hoppas att resultatet också blir 
riktigt bra. Att åka med det här laget, att tävla tillsammans med de här tjejerna, att få stå på tävlingsarenan, och se de 
andra gymnasterna, att få uppleva ett VM i Kina, det kommer att bli helt fantastiskt.  

 
Text/intervju Ia Giotis, redigering Birgitta Rittner 

 

 

Veronica Wagner till sitt sjunde VM 
2014-09-28 

Tio år efter OS är Veronica tillbaka i Kina igen. Denna gång som en av sju gymnaster i ett svenskt lag med 

fler internationellt etablerade gymnaster. – Härligt att tävla igen och få bidra till laget! Efter en nära tvåårig 

paus från gymnastiken blev längtan efter träningen, tävlandet och att satsa mot ett mål så pass stort att 

Veronica Wagner bestämde sig för att göra en ny satsning. 

De senaste två åren har Veronica studerat på fysioterapeutlinjen på KI, Karolinska Institutet. Två tuffa år har lärt 
henne mycket som hon också kan ta med sig in i hallen i den nya satsningen. 
 
 -       Idag kan jag mer om näringslära, träningslära, rehab, läkemedel, massage, tejpkurser…ja, allt egentligen. Nu har 
jag hoppat av för en tid, för att klara av satsningen på gymnastiken. Jag har saknat min sport, och jag har mer att ge. 
Jag tycker om idrott på så många vis,  och det är så jag vill jobba i framtiden, som tränare och som fysioterapeut. Men 
just nu är det gympa som gäller!   
Bättre på många sätt nu  
-       Jämfört med tidigare får jag nu en helt annan uppbackning och support. Det är stor skillnad. Att det finns flera i 
toppen sporrar och hjälper både på träning och tävling. Även om man har en fantastisk tränare är det mycket roligare 
att ha andra atleter med sig, både i förberedelserna och på plats. Man lyfter verkligen varandra. 

Satsningen innebär träning på heltid och medför ett ständigt pussel för att få vardagen att gå ihop. Under de senaste 
åren har Veronica jagat sponsorer och stöd. 

-          Det är jättetufft. Men det är också en härlig känsla att lyckas få ihop helheten. Utanför hallen har jag ett stabilt 
socialt liv. Jag bor tillsammans med en underbar pojkvän och har hittat ett bra sätt att växla mellan gymnasten 
Veronica och privatpersonen Veronica. 

När vi pratar VM i Kina lyser Veronica upp med hela ansiktet. Det  blir hennes sjunde världsmästerskap. Hon är stolt 
över sin egen prestation så här långt, med all rätt, men framför allt jättestolt över det lag som hon nu fått möjligheten 
att vara en del av.   



 

Oj! Sverige! 
-          Så otroligt häftigt just att åka som lag!  Det är ett härligt gäng med väldigt duktiga gymnaster.  Alla i laget 
behövs, och vi behöver varandra.   Nu är vi lottade att tävla i samma grupp som USA och jag längtar verkligen efter att 
vi får visa upp vårt lag. Jag ser fram emot att se omvärlden reagera med ett ”Oj! Sverige! Wow”, säger hon med ett stort 
leende. 

Med sin erfarenhet har Veronica blivit lite av gruppens lagmamma. Hon peppar, stöttar och bidrar till ett lugn i laget 
som är ovärderligt under tävlingsstressen. Sin egen prestation är något som hon redan visualiserat många gånger. 

-          Jag vill bara gå in och äga bommen. Jag vill göra en riktig attitydbom, skrattar hon.  - Det ska bli så otroligt 
roligt. Jag åker till Kina med stora förväntningar och ser verkligen fram mot att få bidra till att driva Sverige och laget 
framåt, att visa vad Sverige kan.  Jag är taggad till tänderna! 

Söndag kväll sänder SVT Sport ett reportage med Veronica. 
 
Text/intervju Ia Giotis, redigering Birgitta Rittner 

 

Första rapporten från VM-truppen i Kina 
2014-09-27 

Truppen har landat, installerat sig, och haft en första träning. Allt väl rapporteras från Nanning där 

stämningen är hög - liksom temperaturen, 32 grader varmt! I morgon träffar man också gymnasterna från 

USA och Peru - något att se fram mot. Uppkopplingarna är lite svåra meddelar man - men en daglig 

rapport och lite bilder är utl 

 

 

 



Ece vill vara den bästa, gladaste reserv ett VM-lag 
kan ha 
2014-09-27 

Ece Ayan gillar grenen barr mest. Inte för att det är lättast, utan precis tvärtom. Hon drivs av att klara det 

som först känns omöjligt - därför är barren favorit. Det svåraste redskapet, där hon får kämpa mest - det 

är det Ece tycker är riktigt roligt. 

Shawn Johnson, USA, som tog gymnastikvärlden med storm i Aten 2008 och också vann mångkampsguldet, är hennes 
förebild, inte bara för dessa prestationer. För Ece är det något annat hos Johnson som lockar: 
 
-          Hon är väldigt inspirerande. Hon ser alltid så otroligt glad ut och det gillar jag. 
Planering är grejen  
När Ece inte är i hallen gillar hon att umgås med kompisar. Titta på film, ha myskvällar, gå ut och äta, bowla och bada 
är något hon gärna gör med sina vänner. 
 
-          Jag umgås mest med kompisar som jag tränade med när jag var liten. Vi har hållit ihop i väldigt många år. Men 
självklart är jag med mina klasskompisar också. Jag hinner vara med vänner, det gäller bara att vara lite smart och 
planera. 
Pendlar till landslagsträning 
Ece är den enda gymnasten i VM-laget från Leksand.  Där tränar hon i vanliga fall.  Men hon åker nu också ofta till 
Eskilstuna för att träna tillsammans med de andra tjejerna i VM-laget. 

-          Det är jätteroligt att träna tillsammans med de andra,  och man blir liksom mer motiverad. Tjejerna jag tränar 
med i Leksand är så pass mycket yngre och därför blir det inte så mycket konkurrens.  Det är tuffare att pusha sig själv 
när man är ensam på sin nivå. Så jag får väldigt mycket ut av varje träff vi har i Eskilstuna. 

-          Ece är en gymnast som hela tiden vill lära sig nya övningar, det är också det som driver henne. Hon är en livlig, 
ibland sprallig,  individ med ett glatt humör. Hon är stark och när hon tränar nya övningar är motivationen verkligen 
på topp, säger tränaren Lele Matsson. 

 

Peppande förstareserv 
Även tjejerna i Eskilstuna uppskattar när Ece är på plats i hallen. 
 
-          Hon är glad, väldigt snäll och superrolig att vara med, säger kompisen Kim Singmuang. 
En målmedveten tjej som är VM-lagets viktiga förstareserv. En roll hon tar på största allvar. 
-          Det är en dröm som har gått i uppfyllelse att bli uttagen till VM. Jag är väldigt taggad. Min roll är superviktig. Jag 
ska göra allt jag kan för att stötta, peppa och pusha laget och ska samtidigt vara beredd på allt. 
Bara tanken på att åka till Kina för första gången får Ece att le. Hon ser fram emot allt. Platsen, tävlingen, träningarna. 
Att se andra gymnaster tävla, träffa de gymnaster som hon ser upp till, och att få dela en fantastisk upplevelse med sitt 
lag! 

-          Det bästa är ändå laget. Vi har så kul ihop. Jag vill komma hem nöjd och med mer erfarenhet av de stora 
tävlingarna. Jag ska vara den bästa och gladaste reserven som ett lag kan ha! 

 

Text/intervju Ia Giotis, redigering Birgitta Rittner 

 



 

 

VM-taggad Jonna vill fortsätta utvecklas 
2014-09-27 

Jonna är en förebild för många och det är en roll hon känner sig bekväm med. Hon vill prestera på topp i 

VM – men med sin erfarenhet också vara en trygghet för de yngre i laget. Ia Giotis har träffat Jonna och 

de andra VM-gymnasterna före avresan: 

När jag kliver in i träningshallen är Jonna i barren. Det är svårt att inte imponeras av henne.  Under de femton minuter 
som återstår av träningspasset har hon fullt fokus i blicken och alla tankar på de övningar som slipas. En kvart senare 
är det lunch och det är en lättsam, glad och sprallig Jonna jag möter då. Vi börjar prata om förebilder och idoler: 

Vill vara förebild 
-          Jag tycker att det är häftigt med gymnaster som fortsätter att utvecklas och bli bättre när de är över tjugo. Jag 
har ingen speciell idol men imponeras av exempelvis italienska Vanessa Ferrari och polska Marta Pihan som bara 
fortsätter att utvecklas och tävla. 

På senare tid har även Jonna blivit många gymnasters stora idol, något som hon tycker är riktigt roligt och som hon är 
stolt över. 

-         Det är jättekul att vara någons idol. Att få den bekräftelsen och att få möjligheten att vara en förebild för andra 
gymnaster känns jättebra. Jag vill också verkligen visa dem hur kul jag tycker att det är med gymnastik! 

Plats för ovanlig hobby 
Utanför hallen är Jonna en vanlig tonårstjej. Hon gillar shopping och umgås gärna med vänner och familj. Men det 
finns också en hobby som kanske inte så många vet om – att brodera. 

-          Haha ja! Jag broderade mycket med mormor när jag var liten. Sen började jag med det igen för något år sen och 
det har blivit en riktig hobby. Jag tycker att det är kul att sitta och brodera olika tavlor och sån't. 

Trygg punkt i VM-laget 
Snart dags att tävla på VM i Kina. Jonna är laddad:  
 
-       Jag är så taggad!  Känns superbra att åka som ett lag, vilket jag egentligen tidigare bara gjort på EM. Det är väldigt 
stor skillnad mot att vara själv.  Stämningen i laget, att kunna peppa varandra och hjälpas åt… och sen ha kul på 
tävlingarna och träningarna så klart. 



 

I VM-laget är Jonna en av de äldre och mer erfarna gymnasterna. Hon hoppas att hon kan vara en trygg punkt för de 
andra gymnasterna  och en som alla kan prata med om man behöver hjälp med något. 

-          Vi har ett väldigt sammansvetsat lag och är riktigt goda vänner. Virre (Veronica Wagner) är ”the spirit” i laget. 
En positiv och glad person och en jätteduktig gymnast. Hon är en väldigt god vän. 

Jonna ser fram emot att åka till Kina för första gången och är också spänd på att se hur laget står sig i konkurrensen 
och vad resultatet blir. Att få träffa alla gympavänner från andra länder är också något som Jonna värderar högt och 
ser fram emot. 

-          Jag vill vara nöjd med min prestation. Poäng och placering kan jag inte styra men ska verkligen göra mitt bästa. 
Jag vill göra mig själv rättvisa och genomföra en bra tävling. Sen hoppas jag såklart att det blir lyckat,  att vi får visa att 
Sverige verkligen är på gång. Vi har ett riktigt, riktigt bra lag och det ska bli jättekul att få tävla tillsammans! 

 

Text/intervju Ia Giotis, redigering Birgitta Rittner 

 

 

Överst fr v Nicole, Jonna, Veronica och Ece. Nedre raden fr v Emma, Kim och Lovisa 

Station VM i Kina - en lång resa som fortsätter 
2014-09-26 

Det svenska VM-laget har landat i Nanning och installerat sig efter viss dramatik i avresan. 

Tågförseningar på Arlanda Express gjorde att stora delar av laget höll på att missa planet – men det 

redde lyckligtvis upp sig, säger sportchefen Pia Josephson. 

Pia håller tummarna på hemmaplan för det svenska laget som kvaltävlar söndag den 5 oktober. Före dess ska lagets 
sju tävlande gymnaster ha anpassat sig till ny tidszon och hunnit med flera träningsomgångar. På plats som 
ansvarig tränare är Helena Andersson med Niklas Heckscher som assisterande tränare. Så fort det är möjligt 
återkommer vi med löpande rapporter och förhoppningsvis också bilder  – allt hänger nu på tekniken och 
uppkopplingarna från Kina.  



Tio års pågående utveckling 
-       Svensk kvinnlig artistisk gymnastik har gjort en lång resa sedan Veronica Wagner tävlade i OS för tio år sedan. 
Och den resan är inte slut. VM i Nanning är en viktig station av flera på vägen i vårt arbete mot målet – deltagande vid 
OS, fortsätter Pia.  

-  Då, 2004,  var Veronica vår enda gymnast på internationell nivå. Idag har vi sju mycket duktiga gymnaster i ett eget 
svenskt lag på VM. Många med egna internationella meriter. Vi har mött, och kommer att möta utmaningar som vi 
måste matcha på vägen. Jag vill passa på att lyfta fram alla, gymnaster, föräldrar, tränare, föreningar, medicinska och 
andra experter som på olika sätt och i olika faser medverkat till och möjliggjort den här viktiga utvecklingen. 

Miniporträtt av lagets gymnaster 
Nu önskar vi hela laget stort lycka till i Kina -  Jonna Adlerteg, Ece Ayan, Lovisa Estberg,  Emma Larsson, Kim 
Singmuang, Nicole Wanström och Veronica Wagner. Några mycket kända, andra mindre kända utanför 
gymnastikvärlden. Därför kommer vi att presentera alla VM-gymnaster med ett kort porträtt här på hemsidan. Vi 
startar i morgon lördag med Jonna Adlerteg och Ece Ayan. På söndag handlar det om Veronica Wagner och Lovisa 
Estberg. (På söndag sänder SVT Sport också en intervju med Veronica.) Måndag den 29 avrundar vi med Emma 
Larsson, Kim Singmuang och Nicole Wanström.  

 

Fr v: Kim Singmuang, Lovisa Estberg, Emma Larsson, Veronica Wagner, Ece Ayan, Nicole Wanström och Jonna Adlerteg.  
 
Birgitta Rittner 

 

 

Nord EM 2014 

Lagsilver på Nord EM 
2014-09-13 

Det blev stora framgångar idag på Nord-EM! Sverige 2:a i lag efter Danmark för herrarna. 

Efter lördagens silver av det svenska herr laget på Nord EM samt Pontus Kallanvaaras silver i mångkampen följdes det 
upp med silver i ringar till Pontus och silver till Carl Green (CG) i hopp. I laget deltog också Michael Trane och 
Christopher Soos. 



Förbundskapten Fredrik Pierreville säger "Det var väldigt skönt att vi fick ett kvitto på att träningen nu äntligen gett 
resultat. Det var ett samlat lag som startade tävlingen i bygel. Alla 4:a gymnaster körde bygel på topp vilket var 
grunden till den fina lagplaceringen".  
Notera är Pontus som igen gjorde fina poäng 80,85. Detta trots 1 fall i barr. Vann gjorde Helge Vammen från Danmark 
på 81,25. Michael Trane gjorde personbästa på 78,60 och placerade sig på en fin 5:e plats.  
Tjejerna hade Ece Ayan på plats som deltog i mångkampen. Tyvärr hade Ece varit sjuk under veckan och inte kunnat 
förbereda sig optimalt. Efter ett par missar blev det en 18:e plats till Ece. Tack till hela delegationen 
Domarna Lotta Frimansson, Stefan Karlsson, Eddie Olsson 

Tränarna Lele Matsson och Josef Czaky. 

Fredrik Pierreville 
Förbundskapten manlig ag. 
 

Annica Matsson 

 

 

 

 

Trupphallen - en del av Gymnastikens Hus 2014 
FOTO: Fredrik Westman/Paula Rolander 

Gymnastikens Hus i 3D 
2014-09-12 

"Hur ska ett Gymnastikens Hus anno 2014 se ut om man fokuserar på Vision 2020 och uppsatta 

tillväxtmål?" Ungefär den frågeställningen tog truppgymnasten Fredrik Westman, och hans studiekamrat 

på KTH Paula Rolander, utgångspunkt i när de formade sitt examensarbete på KTH i Stockholm inom 

Byggteknik och design. Ett inspirations- och diskussionsunderlag med interaktiva 3D-skisser som stöd, 

helt fritt att använda. 

Läs projektbeskrivningen och klicka in dig i hallen via bilderna här. 
 
Jonas Juhl Christiansen 

 

http://www.gymnastik.se/For-foreningen/Hallarochlokaler/Specialhallar/ProjektGymnastikensHus/


 

Förlängt uppdrag för tillförordnad 
gymnastikombudsman 
2014-09-12 

Förbundsstyrelsen förlängde vid sitt möte den 4 september Carl-Åke Myrsells uppdrag som t f 

gymnastikombudsman. Myrsell, som utsågs i juni 2014, fortsätter uppdraget tillsvidare. 

Gymnastikombudsmannen ska vara rådgivande till medlemmar, ledare och föreningar i frågor som gäller 

uppföljande och efterlevnad av uppförandekoden och har även rätt att föra talan i bestraffningsärenden 

inför Gymnastikförbundets Juridiska nämnd. 

Kontakt: gymnastikombudsman@gymnastik.se 
 

Birgitta Rittner 

 

 

 

Juridisk nämnd utsedd - Thore Brolin ordförande 
2014-09-12 

Thore Brolin har utsetts till ordförande i Gymnastikförbundets Juridiska nämnd. Anna Karlgård och Marit 

Englund till ledamöter i nämnden. 

Vid förbundsmötet 2014 beslöt delegaterna att tillsätta en Juridisk nämnd som enda instans inom 
Gymnastikförbundet i bestraffningsärenden (enligt RF:s stadgar Kapitel 14).  
 
Vid förbundsstyrelsens möte den 4 september tillsattes nämndens ledamöter. Thore Brolin, erfaren tingsrättsdomare 
med bred erfarenhet även från idrotten (se kort CV nedan) har accepterat ordförandeskapet. Till ledamöter i 
nämnden utsågs Marit Englund och Anna Karlgård. Nämnden börjar sitt arbete den 15 september 2014. 
Ersätter tidigare organisation 

mailto:gymnastikombudsman@gymnastik.se


Gymnastikförbundets Juridiska nämnd är enda instans inom Gymnastikförbundet i bestraffningsärenden och ersätter 
tidigare ordning med regionstyrelserna som första instans och förbundsstyrelsen som andra instans. Överklaganden 
av nämndens beslut sker till Riksidrottsnämnden. 

Gymnastikförbundets ordförande Malin Eggertz Forsmark: - Den juridiska nämnden, liksom 
Gymnastikombudsmannen, är viktiga för att vi ska kunna fullfölja utvecklingsarbetet och lägga tyngd bakom den 
uppförandekod som alla medlemmar och ledare i föreningar och förbund är skyldiga att följa. Nu har vi en oberoende 
nämnd med ledamöter som kombinerar hög juridisk kompetens och erfarenhet från myndighetsutövande med viktig 
kännedom om idrotten. Det är mycket tillfredsställande. 

I nämndens uppgifter kan också komma att ingå uppdrag som beredande instans i frågor som rör överklaganden av 
beslut enligt RF:s stadgar kapitel 15 - exempelvis medlemskap, tävlingsregler och beslut vid föreningsmöten. 

Kontaktuppgifter: thore.brolin@gmail.com 
Kort CV – Juridiska nämndens ledamöter: 
Thore Brolin. 

 

Brolin är rådman och domare vid Stockholms Tingsrätt. Accredited Mediator vid Chartered Institute of Arbitrators i 
London. Deltagit i ett stort antal skiljetvister och även arbetat med idrottsjuridik. Brolin ingår i Svenska 
Friidrottsförbundets juridiska grupp, Riksidrottsförbundets juridiska kommitté, FIS Court (skidor) och FIG Appeal 
Tribunal (gymnastik). 

Marit Englund 

 
 
Socionom. Arbetar inom socialtjänsten som myndighetsutövande socialsekreterare i en mottagningsgrupp för barn 
och unga, där man följer en modell kallad BBIC – Barns behov i centrum – vars främsta syfte är att stärka 
barnperspektivet. Bakgrund som gymnast, ledare, domare och utbildare samt idag även verksam som 
kommittéledamot i truppgymnastikens tekniska kommitté (TTK). 

Anna Karlgård 

 
 
Affärsjurist, med bakgrund som skattejurist på KPMG. Arbetar på Svenska Skolidrottsförbundet med 
organisationsutveckling och utbildningsfrågor. Bakgrund som gymnast, tränare och ledamot i föreningsstyrelse.  

 

BRittner 



 

Bra fart i utvecklingsarbetet 
2014-09-10 

- Vi har bra styrfart nu, konstaterar Gymnastikförbundets sportchef Pia Josephson, som kunde berätta 

om fortsatt tillväxt för gymnastiken vid förbundsstyrelsens första möte i september. – I höst händer det 

mycket och vi har verkligen anledning att känna förväntan både inför kommande stora tävlingar men 

också i det omfattande utvecklings- och kommunikationsarbetet. Arbetet är igång, byggt på fakta och 

gedigna analyser, och bitarna faller på plats en efter en. 

Stefan Bengtsson har lämnat uppdraget som generalsekreterare för Gymnastikförbundet men på förbundet fortsätter 
arbetet i avvaktan på att en ny GS tillsätts. Förbundsordföranden Malin Eggertz Forsmark har gått in som arbetande 
styrelseordförande i mellanperioden. Styrelsen höll sitt första höstmöte den 4 september. Då  presenterades planerna 
för hösten och kommande verksamhetsplan för 2015. Styrelsen fattade även beslut om tillsättande av en Juridisk 
nämnd för Gymnastikförbundet (se särskild nyhet). 

Tävlingsverksamheten fortsätter att växa 
Mötet kunde knappast fått en bättre inledning än de fortsatta tillväxtsiffrorna för tävlingsgymnastiken.  På nio år har 
antalet gymnaster som har tävlings- eller träningslicens fördubblats – samtidigt som antalet föreningar minskat i 

antal:  

Liksom tidigare är det framför allt truppgymnastiken som växer mest men även kvinnlig artistisk gymnastik har 
utvecklats positivt de senaste åren. 

  – Lägg till detta de tävlingsframgångar som vi haft och hoppas på att få framöver, säger Pia Josephson.  - 
Samtidigt  ser vi att arbetet pågår för att utveckla disciplinernas regel- och bedömningssystem efter de nya riktlinjer 
och nyckelfaktorer,  som gäller både för landslagsverksamheterna och för svensk gymnastik som helhet.   De beslut 
som förbundsstyrelsen tog i december 2013 går systematiskt från analys till planer och projekt som nu ska 
genomföras.  

Viktigast – att nå medlemsföreningarna 
-          En del av detta faller på oss, verksamhetsansvariga  och stödresurser centralt eller i regionerna, annat på 
kommittéer och landslagsledningar . Vi ska skapa förutsättningarna och nödvändiga ’verktyg’ . Men det mesta måste 
ske i föreningarna och därför kommer fokus på mycket av det vi gör under hösten och även nästa år att handla om att 
möta och prata med föreningarnas styrelser, ledare och andra nyckelpersoner som exempelvis våra utbildare, 
fortsätter Pia. 

Utvecklingsmodell och uppförandekod  fick ett rungande 'JA' av föreningarna i en stor remiss och fastställdes 
av  förbundsmötet  i april när ’Svensk Gymnastik Vill’ antogs.  Kan du berätta vad som hänt sedan dess? 

http://issuu.com/gymnastikforbundet/docs/svensk_gymnastik_vill


-          Vi har tagit oss tid att göra omfattande analyser av all verksamhet. Utvecklingsarbetet handlar inte bara om 
tävlingssidan utan om alla delar av svensk gymnastik.  Som vi hela tiden sagt – det ska och kommer få ta tid, viktigast 
är att vi gör rätt och att det vi gör är väl förankrat i vår breda rörelse.  Fakta är grunden, dialogen är inledd men långt 
ifrån färdig.  Trots detta ser vi  redan  positiva effekter av utvecklingsmodellen och uppförandekoden för 
föreningarnas utvecklingsarbete. 
Medicinskt stöd till tävlingsverksamheten 
Pia Josephson fortsätter:  - Vi har kommit en bit på väg med att utveckla det medicinska stödet till landslagen och 
tävlingsföreningarna. 

-          Utbildningsinsatserna  inleddes redan vid årsskiftet då elittränarutbildningen samlade ett rekordstort 
antal  deltagare. Vid varje landslagssamling genomförs utbildningsinsatser och dit är även föreningstränare med 
landslagsgymnaster inbjudna. Ett medicinskt nätverk har bildats och höll sitt första möte i maj, och alla våra 
landslagsgymnaster har uppmanats att delta i ett skaderegistreringsprojekt för att skapa en bank av tillförlitliga data 
för framtiden. 

-           Anna Nilsdotter tillträdde i maj som t f förbundsläkare. I samarbete med expertis hos bland andra SOK, och 
framöver även med RF, arbetar hon fram en modell för hälsotester av landslagsgymnaster.  Att ha ett gott och 
förtroendefullt samarbete med våra strategiska samarbetspartners, liksom med tävlingsföreningar, 
landslagsorganisation, gymnaster och deras föräldrar, är självklart en förutsättning för att förbundsläkarens viktiga 
uppdrag ska lyckas – min bild är att sådana förutsättningar nu också håller på att etableras på bästa sätt.  

-           Tillsammans med det nämnda medicinska nätverket kommer förbundsläkaren redan kommande helg att 
planera nästa stora utbildningstillfälle för föreningarnas medicinskt ansvariga och medicinskt 
intresserade.  Utbildningen ska genomföras i januari 2015. 
Stort fokus på föreningarna 
-          Som jag sa tidigare handlar det inte bara om de renodlade tävlingsföreningarna. Verksamheten ska utvecklas 
även på ’breddsidan’ och vid förbundsmötet gavs klartecken till sju olika fokusområden som vi ska arbeta med både 
under hösten och under kommande verksamhetsår. 

-          Vi har tagit fram stödmaterial för att hjälpa föreningarna i deras utvecklingsarbete och ska på många vägar göra 
insatser för att nå så många föreningsstyrelser och –ledare som möjligt.  Närmast i tid ligger utbildarutbildarna, 
därefter centralt och regionalt anställda tillsammans med regionstyrelserepresentanter, för att de sedan i sin tur ska 
kunna arbeta  med regionala träffar och uppsökande verksamhet. 

-          Nästa vecka har vi också möten med våra strategiska samarbetspartners  – SOK, RF Elit och SISU 
Idrottsutbildarna – och även ett möte med SISUs idrottskonsulenter. Båda med samma syfte – att informera om vad vi 
gör, var vi står idag, vad vi har för mål,  och vilket stöd föreningarna behöver och kan få.  

  

Vad händer mer i höst? 
- Där vill jag förstås gärna peka på de stora viktiga tävlingar som väntar!  Sveriges landslag i truppgymnastik som ska 
tävla i EM på Island - med medaljförhoppningar - och det starka landslag i kvinnlig artistisk gymnastik som snart reser 
till VM i Kina. Det ska bli riktigt roligt och spännande att följa. Och eftersom vi pratar om hösten vill jag passa på att 
avsluta med att gratulera trampolingymnasten Jonas Nordfors till nya framgångar  i helgens världscup! 

Vad ska ske längre fram? 
- Mycket mer, ler Pia, men det återkommer jag till vid ett annat tillfälle. Processen kommer att pågå under flera års tid! 

  

Länk till tidigare intervju med Pia Josephson   
 

Intervju: Birgitta Rittner 

http://www.gymnastik.se/Tavling/Utvecklingsarbetetavling/1/


 

Lena Lindahl: Inspirerande möten och härlig 
utveckling 
2014-09-10 

Lena Lindahl, ansvarig för ’breddverksamheterna’ i Gymnastikförbundet, ser med förväntan fram mot 

hösten och arbetet för fortsatt tillväxt i föreningar och regioner. – Jag tror att den gemensamma 

nämnaren för allt positivt som hänt och händer är den nya utvecklingsmodellen för svensk gymnastik. 

Den beskriver så tydligt att alla slags gymnastikverksamheter behövs och kan stödja och inspirera 

varandra. 

- Oavsett om vi jobbar på central eller regional nivå ska vi, alla som finns till för er i föreningarna,  samverka ännu 
bättre för att ge er det stöd ni önskar och behöver.  Föreningarna står i fokus, kanske mer nu än någonsin tidigare.  
- Vi får så många positiva signaler och jag ser verkligen ljust på utvecklingen för breddgymnastiken, säger Lena.            
- Det finns så mycket att lära av varandra i de olika delarna av gymnastikverksamheten och mängder av goda exempel 
att lyfta fram från föreningarna. Därför tror jag att det är viktigt att ordna fler mötesplatser för erfarenhetsutbyte och 
inspiration.  Just ett sådant möte hade vi nu i helgen ute på Lillsved. Där träffades representanter för den centrala och 
de regionala barnkommittéerna,  tillsammas med några gymnastikföreningar som lyckats bra med att utveckla sin 
verksamhet.  Vi planerade gemensamt  nästa verksamhetsår utifrån föreningsperspektivet.  ’Förtydliga – förenkla – 
fokusera’ blir viktiga nyckelord. 

Samarbetsövningar på programmet under träffen på Lillsved:

 
Inspirerande föreningar 
Lena fortsätter: - De tre föreningarna GK Värmdö, Falu GK och Hudiksvalls GF berättade om hur de jobbat för att nå 
nya målgrupper – vilket de lyckats väl med:  GK Värmdö (som fått en ny trupphall) har på fyra år ökat sitt medlemstal 
från 350 till 1300. De har startat parkour - och har där redan 100 killar.  Falu GK, ny förening  2013, har redan 15 
grupper och över 300 medlemmar. Föreningen använder både Bamsegympa och GympaKidz-koncepten och synliggör 
sin verksamhet med stödmaterial som finns från förbundet (filmer, annonsmallar, kläder).Hudiksvalls GF delade med 
sig av sina erfarenheter från allt man gjort för att synas mot nya målgrupper med Bamsegympa utanför hallen. Under 
sommaren har de samarbetat med Kulturhuset, varit med på festivaler, och haft Bamsegympa på camping och 
mässor.  Här finns verkligen inspiration att hämta!  

- Det är verkligen inte bara inom barngympan som det händer bra saker, jag ser positiva signaler överallt – 
ungdomsverksamheten liksom inom Gymmix och annan gruppträning i föreningarna.   Vår utmaning nu är att förvalta 
detta på bästa sätt så att vi tillsammans förverkligar modellen för 'Svensk Gymnastik'. 

Ett viktigt utvecklingsområde: 
Kreativitet på ungdomssidan 



- Intresset för parkour och tricking håller i sig.  Jag uppskattar att vi nu har runt 10 000 utövare som medlemmar i 
förbundet.  Många gymnastikföreningar efterlyser fler utbildningar och mötesplatser för dem som är 
intresserade.   Kommuner söker också förbundets stöd när det gäller utformning av anläggningar för parkour och 
tricking, och med fler kommunala anläggningar följer säkert en fortsatt efterfrågan. 

Parkour lockar många:  
- Att stödja föreningar som vill hitta nya träningsformer är en viktig del för att vi ska nå målet att behålla ungdomarna 
längre i gymnastiken. I somras under EUROGYM i Helsingborg kändes det som om vi nu hittat ett bra spår att följa. 
700 svenska deltagare, där många redan pratar om vilka ska följa med till Tjeckien 2016 – det är lovande! Men det 
finns också andra idéer – till exempel att locka unga vuxna att börja med gymnastik utifrån färdiga koncept som ’lär 
dig en salto på fem gånger'. 

Collage från sommarens EUROGYM:  
- En annan spännade tanke är att ’gifta ihop’ manlig artistisk gymnastik med den starka trenden runt funktionell 
träning under Gymmix-paraplyet. Inom Gymnastikförbundet finns en stor kompetens på detta fält – att vara allsidigt 
vältränad och gärna använda traditionella gymnastikredskap. Här har vi en konkurrensfördel som vi ska utveckla 
vidare i höst.   

Kraftfull Power Fit hos Hammarbygymnasterna visar vägen:  
Gymmix och föreningarna ger extra värden 
- Styrelsens Gymmix-utredning har tydligt visat den unika styrka som föreningar med gruppträningsverksamhet har i 
kombination med barngymnastik. Inom ramen för vår utvecklingsmodell tar gymnastikens ideella föreningar ett 
samhällsansvar utöver vad  kommersiella aktörer  gör.  Vi finns på små orter med ett brett utbud,  dit alla är 
välkomna. Här har vi också stora möjlighet att erbjuda verksamhet för hela familjen, till exempel med  Bamsegympa 
(istället för barnpassning), parallellt med HIIT-träning för föräldrarna. Men vi har heller inte glömt bort de pigga 
pensionärerna – de är många och de vill vara aktiva! 



Kraft i Gymmix:  
Jag tycker, säger Lena Lindahl, att det  känns att vi är på gång ordentligt! 

 
Birgitta Rittner 

 

 

Svenska MAG-gymnaster i Portugal 
2014-09-07 

Ett svenskt lag i manlig artistisk gymnastik har tävlat i helgen i Portugal. Laget kom på andra plats efter 

Portugal och Irland tog tredjeplatsen. Individuellt lyckades Pontus Kallanvaara bäst - han genomförde en 

stabil tävling som gav 80,95. 

Vi har fått en kort rapport via Facebook - Eddie Olsson skriver: 'Pontus hade en miss på landningen efter avhoppet i 
barr. Vann gjorde Portugisen Simone Gustavos på 81,45. 

Michael Trane kom fyra på 77,15. Det svenska laget placerade sig på andra plats efter Portugal och Irland på tredje 
plats. Laget gjorde en godkänd tävling, men ett par misstag för mycket gör att det finns utrymme för förbättring 
poängmässigt. Det svenska laget fick 312,75 poäng, Irland 308,85 och Portugal 327,10. 

 

Eddie Olsson/BR 

 



 

Svensksuccé på World Cup i trampolin 
2014-09-06 

Vid världscuptävlingarna i trampolin i Loulé, Portugal i helgen blev det en riktig svensksuccé! Regerande 

svenske mästaren Jonas Nordfors (21), Upplands Väsby tog en sensationell 6:e-plats i den olympiska 

disciplinen individuell trampolin. 

I finalen, som Nordfors inledde lysande, gick det inte riktigt hela vägen, men placeringen är den bästa en svensk gjort i 
världscupsammanhang på över 20 år. – Jag vet knappt vad jag ska säga säger Jonas själv om insatsen i Loulé. Jag är 
sjukt nöjd, men har nog inte riktigt fattat att jag har varit ”där uppe”, jag hade nog inte trott att jag skulle vara i final i 
en världscup riktigt än. Det här gör så klart att man blir ännu mer taggad inför VM i höst!  

Jonas tog sig till final efter en imponerande insats i kvalomgången – som hade samlat 53 deltagare från 20 nationer – 
där han slog personligt rekord med över två poäng. - Hans 105,435 är en poäng som står sig riktigt bra internationellt, 
den hade exempelvis räckt till en niondeplats (!) på förra årets VM, kommenterar Jenny Söderlund, en oerhört nöjd 
förbundskapten. – Det här är riktigt stort, senast vi hade en svensk i en individuell final i World Cup var 1997, och här 
är ju inte någon liten världscup utan det var i ett oerhört starkt startfält och de flesta stora trampolinnationerna var 
på plats.    

Även i herrarnas synkronklass gick det fantastiskt bra där Jonas i par med Måns Åberg (21), Åkersberga slutade 
femma efter att formligen ha krossat det svenska rekordet. – Även där får man titta över 20 år tillbaka i tiden för att 
hitta en lika fin världscupplacering. Kör de på samma nivå på VM i höst så har de goda chanser att nå final (dvs topp 
8), enligt förbundskaptenen.  

I damernas DMT-klass (ej världscupstatus) blev det svensk seger genom Lina Sjöberg som gav sig själv en fin present 
på sin 21-årsdag genom att ta sin främsta internationella merit hittills i karriären. - Lina bevisade än en gång att hon 
är en riktigt stark medaljkandidat vid årets VM, kommenterade Söderlund.  

Bland övriga svenska resultat kan nämnas att såväl Linas som Jonas Rosenlinds (23, Uppsala) lag tog hem segern i 
dam- respektive herrklassernas lagtävlingar i DMT. Oscar Smith (23, Lidköping) hamnade på en mycket bra 23:e-plats 
i världscupen på poängen 99,770. – Det är Oscars bästa resultat på en internationell tävling på över två år, och han 
klarade kvalpoängen till VM med råge.  

Världscupserien fortsätter nästa helg i Minsk, Vitryssland, dock utan svenskt deltagande. För trampolinlandslagets del 
är nästa mål Nordiska Mästerskapen i Esbo, Finland 18 oktober och efter det väntar årets höjdpunkt, VM i Daytona 
Beach, Florida 6-9 november.  

Länk till resultat  
 
Ulf Andersson 

http://apagl-results.logicalwhisperer.com/


 

Fr v Kim Singmuang, Jonna Adlerteg och Lovisa Estberg 

Nya personbästa i helgen för VM-gymnaster 
2014-08-30 

Som ett led i förberedelserna inför kommande VM har delar av laget i helgen tävlat i Rumänien - inbjudna 

till rumänska mästerskapen. Det blev personbästa i flera grenar för samtliga tre gymnaster! 

Jonna gjorde personbästa både i bom och fristående (13,95 resp 13,875) och Jonnas mångkampspoäng blev fina 
54,525. Kim Singmuang fick 54,175 - nytt personbästa! Lovisa Estberg satte också personbästa i barr och fristående 
(13,075 respektive 13,575.) Formen verkar fin för dessa tre tävlande gymnaster.  

Nästa helg väntar ett genrep för VM-laget i Italien i form av en landskamp mellan Sverige, Italien, Belgien och Spanien. 
Då hoppas vi att både Nicole Wanström och Emma Larsson är fria från sina respektive förkylningar! 

 

Birgitta Rittner 

 

 

Vi firar 140 Gymmixföreningar! 
2014-08-28 

Tillväxt också på Gymmix-sidan... vi hälsar Hällekis IF välkomna som nr 140 under Gymmix-paraplyet! En 

förening till i Gymnastikförbundet Väst... och nu är nästa mål förstås att vi ska bli 150. 

 

Birgitta Rittner 



 

FOTO: Fredric Berggren/fredrixzon.se 

Tävlingsgymnastiken fortsätter att öka 
2014-08-28 

Truppgymnastiken toppar som vanligt 'tillväxtligan' men också kvinnlig artistisk gymnastik har ökat igen. 

Antalet kvinnliga truppgymnaster är flest till antalet - men största procentuella tillväxten står killarna i 

trupp och trampolin för! 

Tillväxten för svensk tävlingsgymnastik fortsätter, för sjunde året i rad.  28 950 gymnaster har nu tävlingslicens, 
ytterligare 15 992 träningslicens.   Det innebär en total ökning med 5 320 gymnaster jämfört med föregående år. 
Överlägset störst är fortsatt truppgymnastiken (25 890,  ökning med 2 342) följt av kvinnlig artistisk gymnastik (1 
660, ökning med 182 gymnaster). - Det är mycket glädjande, säger förbundsordföranden Malin Eggertz Forsmark.  
 
En särskilt positiv utveckling är att den största procentuella ökningen på truppsidan  svarar killarna för – hela 19 
procent. 
Gymnaster med tävlingslicens 2013/2014: 
Truppgymnastik, kvinnor: 19 685 (+1 445) 
Truppgymnastik, män: 4 762 (+897) 
Kvinnlig artistisk gymnastik: 1 660 (+182) 

Manlig artistisk gymnastik: 347 
Rytmisk gymnastik: 286  
Trampolin, män: 296  
Trampolin, kvinnor: 240  
Hopprep: 168  
Aerobic Gymnastics: 63 
(Statistiken avser tävlingsåret 2013/14 och baseras på registrerade licenser för tävling respektive träning.) 
- Den oavbrutna tillväxten är glädjande och understryker återigen behovet av specialutrustade gymnastikhallar. 
Tävlingsgymnastiken är stor och växande men jag vill också betona att den riktigt breda verksamheten är barn- och 
ungdomsgymnastik. Köerna till barngymnastiken är fortsatt långa, framför allt i större städer, säger 
förbundsordföranden Malin Eggertz Forsmark.  

- Nära 90.000 barn i åldrarna 3 - 12 år är aktiva i en av våra drygt tusen medlemsföreningar och även där ser vi 
ökningar - där inte minst parkour lockar många nya utövare till gymnastikföreningarna. Med fler idrottshallar 
utrustade för gymnastik skulle vi kunna ta emot ännu fler av de barn som idag står i kö till barngympan, så viktig för 
barnens motoriska utveckling och en grund för ett aktivt liv - även i andra idrotter. 

 
Birgitta Rittner 

 

 



 

Ece Ayan med tränare Lele Matsson 

Justering i VM-laget i kvinnlig artistisk gymnastik 
2014-08-28 

Ida Gustavssons axel behöver tyvärr mer tid för full träning, och Ida kommer därför inte att ingå i det 

kommande VM-laget. Ece Ayan, Leksands GF, går nu in i VM-laget som sjunde gymnast. - Det är 

naturligtvis tråkigt för Ida, kommenterar sportchefen Pia Josephson landslagsledningens beslut. - 

Samtidigt är det positivt att vi idag har många skickliga gymnaster och kan skicka ett starkt lag till VM i 

Kina. 

 
Birgitta Rittner 

 

 

Sex av de sju uttagna (Nicole Wanström saknas på bilden) 

Sju gymnaster i VM-laget i kvinnlig artistisk 
gymnastik 
2014-08-21 

Sveriges landslag i VM i kvinnlig artistisk gymnastik är klart. Sju gymnaster är uttagna: 

I Sveriges lag på VM i kvinnlig artistisk gymnastik ingår Jonna Adlerteg, Emma Larsson, Kim Singmuang, Lovisa 
Estberg, Ida Gustafsson, Veronica Wagner och Nicole Wanström (Nicole är reserv på plats). 

-         Målsättningen är att detta lag ska kunna nå en topp 24-placering och därmed också kvalificera sig för VM 2015. 
Det är inte orealistiskt – Sverige har inte haft ett så starkt kvinnligt lag på mycket länge. Vi önskar alla gymnaster 
lycka till när de reser till Nanning den 24 september, säger sportchefen Pia Josephson. 
(Se även dagens pressinformation under 'Media' här på hemsidan) 
Nedan bild på lagets sjunde deltagare Nicole Wanström (foto Andreas Svensson/Westphoto) 



 

 

Birgitta Rittner 

 

 

 

Ny idrottsmässa i Malmö 28 - 31 augusti 
2014-08-19 

Den 28 augusti 2014 öppnar Skandinaviska Idrottsmässan i Baltiska Hallen i Malmö. En helt ny mässa 

som vänder sig till många kategorier med intresse för Idrott och hälsa. Ambitionsnivån är hög. Man vill bli 

för idrotten vad Bokmässan är för förlagsvärlden och Almedalsveckan för politiken! I ett omfattande 

programutbud inom fem olika områden kan besökarna välja mellan 150 olika föreläsningar och 

workshops. Gymnastiken finns på plats med seminariet Barn blir smarta av gympa (se särskild nyhet om 

detta). 

Besökarna kan också prova-på olika verksamheter, göra fys- och hälsotester och se olika utställningar – en av dem 
arrangeras av Gymnastikförbundet och Rantzows Sport med det färgglada mjuka Softline-sortimentet som brukar bli 
en barngympa-succé var det än sätts upp – i Almedalen eller i gympasalar. 
Gymnastiken finns med i programutbudet. Fredag kl 15 – 16.45 med seminariet Barn blir smarta av gympa (läs 
särskild nyhet om detta). Dagen efter kan man också lyssna till Mats Mejdevi, SportsBasic - välkänd tränare både i 
Danmark och Sverige och nu även anlitad av Erik Hamrén för att hjälpa till med landslagsspelarnas fysträning. På 
lördagen berättar Gymnastikförbundets ordförande och vice ordförande, Malin Eggertz Forsmark och Suzanne 
Lundvall, tillsammans med SISU Idrottsböcker,  om en ny kunskapssamling om kvinnor och idrott -  Women 
Sports .  RF/Skåneidrotten arrangerar seminarium om Framtidens förening. På programmet finns också professor 
Michail Tonkonogi som talar om styrketräning både för barn och äldre. Några axplock bland många andra intressanta 
seminarier – utbudet är som sagt mycket brett. Malin EF kommer också att hålla en avrundande ’hearing’ med 
företrädare för politiska partier under lördagen. 
-       Idrotten behöver stora mötesplatser, säger Gymnastikförbundets ordförande Malin Eggertz Forsmark. – Jag 
tycker det är ett intressant och ambitiöst initiativ som arrangörerna tagit, med stöd av Malmö Stad.  Skandinaviska 
Idrottsmässan riktar sig mot en bred målgrupp och det ger oss i gymnastiken en möjlighet att nå ännu fler med fakta 
om gymnastikens betydelse för barns motoriska förmågor. 

Länk till fullständigt program   
 
Birgitta Rittner 

http://idrottsmassan.se/kunskapsprogram/


 

FOTO: Mats Nydesjö 

BARN BLIR SMARTA AV GYMPA – seminarium i 
Malmö den 29 augusti. 
2014-08-19 

Erik Hamrén, Bunkefloprojektets grundare Pär Gärdsell, tillsammans med förbundets vice ordförande 

Suzanne Lundvall, delar med sig av åsikter och kunskaper under temat 'Barn blir smarta av gympa'. 

Högaktuellt efter regeringens valutspel om att utöka skolidrottstimmarna i grundskolan. Seminariet ingår i 

nystartade Skandinaviska Idrottsmässan som arrangeras för första gången i Malmö och är även en del av 

priset till Malmö Stad, vinnare av utmärkelsen Årets Gymnastikkommun 2013. 

Gymnastikförbundet medverkar med seminariet ’Barn blir smarta av gympa’ fredag den 29 augusti kl 15.00 – 16.45 i 
Baltiska Hallen. Förbundets vice ordförande, Suzanne Lundvall, är forskare och docent på Gymnastikhögskolan i 
Stockholm (GIH). Hon ger en översikt över svensk och internationationell forskning om barn och 
motorik.  Herrlandslagets förbundskapten Erik Hamrén och läkaren Pär Gärdsell, initiativtagaren till 
Bunkefloprojektet, delar med sig av synpunkter och kunskaper inom området. Det lär bli högintressant för åhörarna! 
Ämnet är extra aktuellt  inför valrörelsen med tanke på regeringens vallöfte om mer idrott i skolan. Som vi i 
förbundets återkommande informationsinsatser mot beslutsfattare och media alltid betonat ger detta barnen, skolan 
och samhället vinster – hälsomässigt, pedagogiskt, ekonomis kt. Det finns också en koppling just till Malmö eftersom 
det var Malmö Stad som 2013 fick Gymnastikförbundets utmärkelse ’Årets Gymnastikkommun’ - där Erik Hamréns 
föreläsning nu är en del av priset till kommunen!  
Löftet  i valrörelsen är positivt.   Men det innebär inte att målet är nått. Det är inte bara en fråga om hur regeringen ser 
ut efter valet.  Ett ökat timantal för skolidrott är bara ett första viktigt steg – utformning och innehåll är minst lika 
viktigt. - Det handlar inte bara om ’flås’ och konditionsträning, utan om motorisk träning, betonar Suzanne Lundvall, 
forskare och docent på GIH. Tidig grundmotorisk träning är viktig för barn fysiska och kognitiva utveckling och 
skolidrotten har stor betydelse. 

Kommer du att vara i Malmö under de aktuella dagarna – missa inte ett besök på Skandinaviska Idrottsmässan och 
seminariet Barn blir smarta av gympa!  

Mer om barn och motorik: www.gymnastik.se/smartabarn 
 
Birgitta Rittner 

 

http://www.gymnastik.se/Startsidenyheter/fore2013/2013/2013Annat/juli-sept/MalmoAretsGymnastikkommun2013/
http://www.gymnastik.se/smartabarn
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Kim Wanström 22:a 
2014-08-13 

Kim Wanström slutade 22:a i mångkampen vid Youth Olympic Games i Nanjing, Kina idag. En klart 

godkänd insats av den 16-åriga Hammarbygymnasten som ju haft problem med ryggen den senaste 

tiden. Grymt jobbat Kim! Tränare Hans Goldring har lämnat följande rapport från Nanjing: 

"Kim började först i bygel. Ingen lätt situation att på YOG med många tusen på läktarna, TV-kameror överallt, att få 
starta sin tävling i bygel där minsta nervdarr kan göra att du kommer fel. Dessutom är bygel inte Kims starkaste gren. 
Men han gjorde det mycket bra och gick igenom sin serie precis som på träning utan minsta tendens till nervdarr. 

Andra grenen ringar. Också ett redskap som kan gå mycket fel om det börjar gå lite snett. Kim klarade sin serie helt 
OK men lite mer darr än vanligt och ett stort steg i landningen.  

Hopp: Trots att vi inte kunnat träna hopp denna vecka pga ryggen så gjorde Kim en bra sträckt kasamatsu och fick en 
bra poäng, 13,4 

Barr: Riktigt bra serie av Kim med spik på dubbel grp ur. 

Räck: Även räck bra men ett stort steg i landningen. 

Fristående: Förberedelserna i fristående har varit nästan obefintliga pga ryggen så det var osäkert hur Kim skulle 
klara av det. Han lyckades trots det göra en riktigt bra serie med undantag för trippelskruven på kortlängan som han 
underroterade och fick sätta i båda händerna.  

Vi kan summera med att Kim har gjort en bra tävling men att de stora avdragen har kommit på dels fristående och 
dels på ett par landningar. Detta är normalt hans styrka men det är just dessa moment vi inte kunnat träna på. 

Han slutade 22:a på 75,250. Hade han satt trippelskruven och landningarna i räck och ringar lite bättre så hade det 
räckt till mångkampsfinal. Kim har också under året gjort poänger som räckt till topp tre placering i fristående. 

Nu kunde vi inte förbereda det på bästa sätt men det är ändå positivt att veta att kapaciteten finns där när 
förutsättningarna är de rätta. 

 Mest av allt har detta varit en fantastisk erfarenhet för både Kim och mig att vara med på ett YOG. Erfarenheter vi 
kommer ha nytta av inför framtida stora mästerskap och olympiska spel. Man önskar att många fler skulle kunna få 
chansen." 

Länk till resultaten.   

https://www.fig-gymnastics.com/site/page/view?id=690


Idag måndag är det kval i kvinnlig AG, imorgon mångkamsfinal MAG, onsdag mångkampsfinal KvAG och torsdag-
fredag avgörs trampolintävlingarna. RG tävlar 25-27 augusti.  

Om Youth Olympic Games: 
- 3’500 aktiva mellan 14 och 18 år 
- 287 olympiska idrotter 
- 14 arenor/tävlingsområden 
- Olympisk premiär och nypermiär för rugby och golf 
Så här följer du YOG: 
VIASAT kommer att bevaka tävlingen. Dels genom att sända löpande livefeed på kanalen ”Viasat 16 HD”, genom att 
direktsända YOG - fritt - på www.viasatsport.se samt att TV10 varje kväll kommer att bjuda på ett halvtimmeslångt 
sammanfattande magasin under ledning av Carolina Klüft. Magasinet är planerat att gå kvällstid kl. 19.30-20.00. 
Länkar: 
- FIGs micosite för YOG (start- och resultatlistor, nyheter, etc): https://www.fig-
gymnastics.com/site/site/miniSiteNews?id=5763 
- SOK:s hemsida: http://www.sok.se/yognanjing2014.4.30632d1914489cbde271c6a.html 
- Svenska truppens Facebooksida: https://www.facebook.com/SWEolympic 
- Officiell hemsida: http://www.nanjing2014.org/ 
- Viasat: www.viasatsport.se 
 
Ulf Andersson 

 

 

En riktig fullträff 
2014-07-17 

Onsdagkvällens stora galaföreställning (x2) under EUROGYM2014 i Helsingborg blev en rejäl succé med 

jublande åskådare. Helt enkelt en fullträff och en härlig blandning av gymnastik - rörelseglädje, estetik, 

akrobatik, gemenskap, tempo och underhållning med alla sinnen involverade! 

När detta skrivs har nedmonteringen av scener och workshops börjat både i Helsingborgs Arena och ute på de många 
stadsscenerna.  

- Ett event av den här storleksordningen är inte möjligt utan våra fantastiska volontärer, säger Christel Attermalm, en 
av de många som arbetat nästan dag och natt under denna intensiva vecka.  De 450 volontärerna och drygt 100 
instruktörerna, har gjort ett fantastiskt arbete!  
Bilden nedan - dessa fyra får symbolisera de 450 frivilliga, fr v Petra Persson, ansvarig just för volontärerna; Camilla 
Carlén, ansvarig för informationsdisken; Camilla Holmberg, matansvarig, och Sofie Wivesson, ansvarig för invigning och 
avslutningsarrangemangen.  

 

http://www.viasatsport.se/
https://www.fig-gymnastics.com/site/site/miniSiteNews?id=5763
https://www.fig-gymnastics.com/site/site/miniSiteNews?id=5763
http://www.sok.se/yognanjing2014.4.30632d1914489cbde271c6a.html
http://www.sok.se/yognanjing2014.4.30632d1914489cbde271c6a.html
https://www.facebook.com/SWEolympic
https://www.facebook.com/SWEolympic
http://www.nanjing2014.org/
http://www.nanjing2014.org/
http://www.viasatsport.se/


De flesta volontärer har rekryterats från och av de tre arrangörsföreningarna GF Ling, GF Fram och Helsingborgs Turn 
- men även en grupp frivilliga volontärer från Portugal har ingått i den stora och så viktiga arbetsstyrkan!  (på bilden 
nedan) 

 
En annan viktig grupp har förstås varit de över 100 instruktörerna på olika workshops; här representerade av 
trampolininstruktörerna som var igång in i det sista under torsdagsförmiddagen: 

 
- Alla har ansträngt sig till det yttersta för att ge alla besökare en riktigt minnesvärd vecka med många berikande 
upplevelser. Vi känner stor tacksamhet mot deltagande gymnaster och ledare, alla fantastiska volontärer och 
instruktörer, våra viktiga samarbetspartners och leverantörer. Ett särskilt varmt tack vill jag rikta till Helsingborgs 
Stad (nedan Helene von Platen, stadens projektledare för EUROGYM2014).  

 

Den allra högsta ledningen för Europeiska Gymnastikförbundet UEG fanns på plats och satt liksom många betalande 
gäster på plats när den stora galan drog igång. Liksom gatushowerna visade galan bredden i gymnastiken - från 
toppnivå och utsökta prestationer till breddgymnastik - avslutningen var obetalbar med ett arenagolv fyllt av 
dansande gymnaster i alla åldrar och en medryckande flashmob där även åskådarna på bänkarna dansade med!  

 



 
 

 

Välkommen till nästa gymnastikfest 
2014-07-17 

Den härliga ungdomsfestivalen EUROGYM2014 börjar lida mot sitt slut. Dags att rikta blickarna mot nästa 

stora uppvisningsevenemang - Gymnaestradan i Helsingfors den 12 - 18 juli 2015! Vår ungdomsreporter 

Amanda Gustavsson har pratat med Jenna Nakari: 

 Gymnaestradan, denna gigantiska gymnastikfestival,  kommer till vårt grannland Finland i huvudstaden Helsingfors 
redan nästa sommar. Man räknar med minst  24 000 deltagare,  från 15 år och uppåt. 

Jenna Nakari, en av dem som arbetar med att arrangera Gymnastradan 2015 i Helsingfors, finns på plats här på 
EUROGYM i Helsingborg.  Hon hälsar oss varmt välkomna:  

-  Sverige ligger ju så nära Finland. Det är lätt att  ta sig till Helsingfors, och det  kommer att vara superbra, så missa 
inte denna fantastiska möjlighet! 

En halv färja är redan bokad av Gymnastikförbundet,  som räknar med att tusen förväntasfulla svenskar i olika åldrar 
ska åka samtidigt från Stockholm mot Gymnastradan. Vilken upplevelse att se fram mot både för gymnaster och andra 
passagerare! 

Vad är det för skillnad mellan EUROGYM och en Gymnastrada? 
-Gymnastradan är större men båda är unika och så roliga, säger Jenna. Gymnastradan har deltagare från hela världen, 
det finns något lag  från varje världsdel.  EUROGYM är bara för ungdomar,  medan Gymnastradan är även för äldre. 
Och det finns massor av olika workshops för ungdomarna att välja mellan på ett EUROGYM.  Men likheten finns! På 
Gymnastradan är det också massor av uppvisningar som pågår på olika scener  hela dagarna. 

Deltagare - eller kanske volontär? 
- Organisationen jobbar på, det mesta tar fart nu efter semestern. Det är mycket som ska förberedas och organiseras, 
särskilt efter slutregistreringen som ska vara klar i december. 

Jenna berättar att om man inte vill komma som deltagare kan man istället komma som volontär.  Som volontär får 
man vara på plats och uppleva den underbara gymnastikfesten,  men precis som här på EUROGYM i Helsingborg 
är  volontärerna själva förutsättningen för att ett sådant här stort evenemang kan genomföras.  Så även om man inte 
tillhör ett föreningslag har man alltså chansen att delta! 

Anmäl dig som volontär så här här: 
Vill du anmäla dig som volontär ? Gå in på www.wg-2015.com och klicka dig fram till anmälningsformuläret, under 
fliken organisation. Behöver du mer information än den som ges på hemsidan kan man maila katriina.sahala@wg-
2015.com 
Vill du veta mer om gymnastradan och hur Sverige planerar för deltagande? Klicka här! 
. 

 
Amanda Gustavsson/Birgitta Rittner 

http://www.wg-2015.com/
mailto:katriina.sahala@wg-2015.com
mailto:katriina.sahala@wg-2015.com
http://www.gymnastik.se/For-foreningen/Gymnaestrada2015Helsingfors/


 

Temperaturmätare på EUROGYM 
2014-07-15 

Solen har värmt upp Helsingborg under tisdagen och massor av roliga aktiviteter har pågått hela dagen. 

Vi har skickat ut våra ungdomsreportrar Hannah och Amanda, med specialuppdraget att intervjua några 

utländska deltagare. De skriver: Allt har startat på riktigt och alla deltagare är aktiva, nästan dygnet runt. 

På förmiddagarna är det workshops som gäller - en av dem på bilden ovan, trampetthopp ut i vattnet! 

 

Först träffade vi Mia Mcfarlane och Ingrid Velde 13 år från Stavanger som just ska vara med på workshopen jazzdans.   
Vad är roligast med Eurogym? 
- Att vara utomlands tillsammans med kompisar och lära känna andra. Vi har lärt känna gymnaster från bland annat 
Portugal. 

Har ni varit på någon rolig workshop? 
 - Ja,  nu ska vi ha jazzdans men det är vår första. Igår var vi på cityorientering och det var roligt! 

 

Hulidig och Selma är 15 år och kommer  från Island. Dem hittar vi på workshopen Swedish games,  där de skrattar och 
hejar på sina lagkamrater som försöker sparka på en tennisboll med en strut framför ansiktet..  



 
Vad har varit bäst hittills? 
- H&M! 

På Eurogym då? 
Öppningsceremonin och partyt efteråt var jätteroligt!  

 

Joao Salgueiro, 14 år från Portuga. l träffar vi på Kämpinges hoppreps-workshop. 

Har du varit på Eurogym förut? 
Ja, 2008 var jag i Danmark,  men 2012 hade jag inget lag,  så jag kunde inte vara med fast än det var i Coimbra... 

Vad tycker du om Eurogym den här gången? 
Det är coolt eftersom det finns så mycket plats och det finns mycket att göra. 

Vilken är den roligaste workshopen hittills? 
Jag har inte hunnit vara med på någon än men min coach har lovat att jag ska få vara med en äldre grupp när de ska 
hopp trampett ut i vattnet och det verkar grymt! 

 



Efter att ha sprungit runt en förmiddag bland alla workshops kan vi bara konstatera att alla verkar ha det väldigt 
roligt! Det är verkligen full aktivitet och det är underbart att få se så mycket rörelseglädje som sträcker sig långt 
utanför den traditionella gymnastiken. Det är svårt att sätta EUROGYM-känslan på pränt, det måste verkligen 
upplevas, EUROGYM är grymt! 

 

Tack till våra utsända reportrar i Helsingborg för denna temperaturmätare och intervjuer med deltagare! I morgon 
väntar ännu fler härliga events, workshop och så förstås den stora showen! 
Se fler bilder från dagens många aktiviteter på EUROGYMs hemsida. 
  

 
Hannah och Amanda/BR 

 

 

Per Malmborg, Pontus Kastberg och Christel Attermalm summerar första dagen 

EUROGYM2014 - dag 1 
2014-07-14 

Måndagens EUROGYM-evenemang är genomförda och delar av organisationskommittén summerar den 

händelserika dagen och planerar inför morgondagen! 

Vi frågar Christel Attermalm, informationsansvarig på EUROGYM2014, vad som varit dagens stora händelser och 
utmaningar? 

- Med 4600 glada gymnaster på plats och massor av programpunkter är det faktiskt väldigt svårt att peka ut någon 
särskild stor händelse - egentligen vill jag lyfta allt och alla!  Men ska jag ändå välja ut något måste det bli den unika 
och fina  uppvisningen av den svenska gruppen 'Alla kan gympa'. Där tror jag att tårarna var nära för många av 
åskådarna. Sådan gymnastikglädje!  

http://www.eurogym2014.com/


 

Gruppen Alla kan gympa startades för tio år sedan av Birgitta Green och är en grupp inom den skånska 
gymnastikklubben GF Ling.  Det speciella med truppen är att alla deltagare har något rörelsehinder eller annat 
speciellt behov. Truppens 18 deltagare har ibland också föräldrar, syskon och assistenter med när de genomför sin 
gymnastikuppvisning som innehåller både dans och redskapsgymnastik!  

- De visar verkligen vad gymnastik kan vara. Rörelseglädje är bara förnamnet - och att gymnastik verkligen är för alla, 
oavsett ålder och förutsättningar! säger Christel. 

-  Dagens största utmaning var nog att vi drabbades av tekniska och i viss mån även väderproblem. Vi fick ta till plan B 
och flytta två av scenerna inomhus. Men det gick fint det också och allt är nu på banan inför morgondagen.  Och som 
det ser ut blir det också solsken!  

 

Tisdagen är fylld av nya workshops, uppträdanden och annat roligt för de många deltagarna från Europas (nästan) 
alla hörn. För den som vill göra en djupdykning i tisdagens många programpunkter och även se bilder från söndagens 
invigning och måndagens många härliga händelser - missa inte de två länkarna nedan:   

Länk till hemsidan för EUROGYM2014 med utförligt program och massor av bilder! Bilden ovan är tagen av Fredrik 
Berggren. 
Länk till bildalbum på Europeiska Gymnastikförbundets (UEG) hemsida 
 
Birgitta Rittner 

 

 

http://eurogym2014.com/
http://www.ueg.org/en/album/view.html?id=28


 

Michail Tonkonogi om barn och styrketräning 
2014-07-14 

Daglig gymnastik - liksom friidrott och simning - borde vara lika naturligt som att borsta tänderna. Så 

sade professor Michail Tonkonogi under en välbesökt tretimmars föreläsning om barn och styrketräning 

under EUROGYM2014. Och styrketräning för barn före puberteten är idag något som även andra 

internationella forskare anser värdefullt. En filmad snabbintervju efter seminariet summerar en del av 

detta: 

Några bildexempel på rörelser från seminariet (beklagar den dåliga bildkvalitén) 

 

 



 

 
Birgitta Rittner 

 

 

EUROGYM2014 är invigt! 
2014-07-11 

Nu fylls Helsingborgs gator med unga gymnaster från 22 länder. Rekordstort deltagande när EUROGYM 

för första gången arrangeras i Sverige och massor med uppvisningar, workshops och mycket annat att se 

fram emot för alla deltagare och besökare! Med en bejublad invigningsshow drog denna stora 

gymnastikfest igång söndag den 13 juli. 

Helsingborgs Dagblad var på plats och har redan rapporterat från invigningen! Som vanligt uppdaterar vi också 
blixtsnabbt via Gymnastikförbundets officiella FB - följ med oss även om du inte kan vara på plats under sommarens 
största gymnastikfest i Helsingborg:  
13 - 18 juli samlas 4500 unga gymnaster från hela Europa för uppvisningar, galor, workshops och mycket annat när 
EUROGYM, Europas största sommarfestival för unga gymnaster, för första gången kommer till Sverige. 

- Detta är det största uppvisningsevenemanget inom gymnastik för ungdomar i Europa.  Vi ser fram emot några 
fantastiska dagar med mycket glädje, säger Ann Carlsson, projektledare före evenemanget. 

EUROGYM är en sommarfestival för ungdomar mellan 12 och 25 år. Under sex dagar kommer 4500 ungdomar från 
hela Europa att fylla Helsingborg med uppvisningar, workshops, galor, forum, musikpartyn och mycket annat kul. 
Ungdomarna bor på skolor runt om i hela Helsingborg. 

Rekordstort deltagande - 746 svenska gymnaster. 
På årets EUROGYM i Helsingborg deltar gymnaster från 22 olika länder. Från Sverige  746 ungdomar!  Hela 
arrangemanget inleds söndagen den 13 juli med en parad från Grytan till Helsingborgs Arena där en underhållande 

http://hd.se/helsingborg/2014/07/13/full-fart-pa-gymnastikfesten/


show hålls. Det kommer också att finnas stadsscener runt om i Helsingborg. med uppvisningar som allmänheten kan 
beskåda. 

Inga tävlingar - 67 workshops, uppvisningar och stor galaföreställning  
- Det härligaste med EUROGYM är att det är ett socialt arrangemang helt utan tävlingsinslag. Alla kan vara med och 
delta efter sin förmåga. Det skapar en speciell atmosfär och många får vänner för livet. Även den stora 
galaföreställningen som hålls den 16 juli på Helsingborgs Arena är en stor upplevelse för publik och deltagare. Det är 
en internationell galaföreställning och i år har vi temat ”Movement in the sky”. Det blir en säker succé, säger Ann 
Carlsson. 

Torsdagen den 17 juli avslutas EUROGYM 2014 med en stor uppvisning på Helsingborgs Arena. Där deltagarna får 
tillfälle att visa upp allt de lärt sig på de 67 olika workshops som har erbjudits under veckan. 

Och här på hemsidan återkommer vi förstås med rapporter under pågående festival! 

 
EUROGYM2014/BR 

 

 

Landslagsgymnasterna uttagna 
2014-07-10 

Efter SM-tävlingarna i Borås har nu 44 av Sveriges skickligaste truppgymnaster sållats fram att 

representera Sverige på EM som går på Island 15-18 oktober. De ska nu forma de tre landslagen i 

truppgymnastik - Herrar, Damer och Mixed. Det slutgiltiga lagen består av 12 gymnaster så än så länge är 

det två reserver knutna till dam och herrlagen och fyra reserver knutna till mixedlaget. 

Nedan är landslagsgymnasterna listade. Här hittar du mer information om respektive gymnast. 
 
Landslaget damklassen, 14 gymnaster: 
Från Brommagymnasterna, Stockholm: 
Maja Isaksson 
Minora Bristedt 
Therese Forsmark 
Från GK Motus-Salto, Malmö: 
Johanna Malmberg 
Från Höganäs GF: 
Anna Nävermyr 
Fay Stensson 
Hanna Meinl 
Julia Meinl 
Lovisa Magnusson Ericsson 
Från Örebro GF-KIF: 
Simone Rothe 
Elvira Wictorson 
Evelin Bülow 
Johanna Kluge 

Landslaget herrklassen, 14 gymnaster: 
Från Brommagymnasterna, Stockholm: 
Charles Fritzén 
Jacob Melin 
Lucas Bodin 
Mikael Ström 
Niclas Butén 
Simon Nyberg 
Stefan Höög 
Från KFUM GA Stockholm: 
Anton Edenbäck Moberg 
Niklas Weivers 
Zakaria Södergren 

http://www.gymnastik.se/Tavling/Truppgymnastik/Landslag/Landslagsgymnaster-Bruttotruppen/


Från GF Fram, Helsingborg: 
Gustaf Berggren 
Isac Maxelius 
Jonas Björk 
Tobias Lundh 
 
Landslaget mixedklassen, 16 gymnaster: 
Från Brommagymnasterna, Stockholm:  
Jenny Engström 
Matilda Turfors 
Elias Händig 
Fredrik Cederlund 
Patrik Gustafsson 
Från KFUM GA Stockholm: 
Andreas Nilsson 
Tobias Peterson 
Från GF Fram, Helsingborg: 
Albin Ivehag 
Felix Petersson 
Sebastian Möller 
Från GK Motus-Salto, Malmö: 
Josefin Persson 
Matilda Nilsson 
Från GF Kennedy, Göteborg: 
Hanna Oledal 
Från Örebro GF-KIF: 
Ylva Zelleroth 
Mimmi Johansson 
Från Höganäs GF: 
Viktoria Larsson 
 
Johanna Persson 

 

 

 

SM-medaljerna klara i fin final i truppgymnastik 
2014-07-06 

Guld i damklassen till suveräna Höganäs GF, herrarnas guld till Brommagymnasterna, och mixedguldet 

till Västerås/Gelfe. Mycket fina och spännande SM-tävlingar och en toppensändning i SVT från SM-veckan 

i Borås som bara ger mersmak. Mera truppgymnastik i tv! 

Damklassens stora skräll var nog silvermedaljörerna GT Vikingarna. Bronset till Örebro GF KIF.  I herrklassen gick 
silvermedaljen till KFUM före bronsmedaljören GF Fram.  Mixed-silver till det nya laget ABGS/HFG.  

Samtliga resultat via länk.   Länk också till svt.se med kort summering:  

http://score.sporteventsystems.se/Webresult.aspx?id=132
http://www.svt.se/sport/regerande-mastare-forsvarade-sm-guld


 

 

 

 
Birgitta Rittner 

 



 

Första SM-medaljerna i freerunning och tricking 
2014-07-01 

Sebastian Baz Woxell vann det första SM-guldet i en tät final i tricking och Jakob Kopaczewski heter SM-

vinnaren i freerunning. 

 

Bilden ovan: Tricking-medaljörerna Sebastian Baz Woxell flankerad av silvermedaljören Teddy Agnvik och 
bronsmedaljören Miachel Nunez.  

Bilden nedan: SM-vinnaren i freerunning 2014 Jakob Kowalczeski flankerad av silver- och bronsvinnarna Oskar Öhrn 
och Johan Ståhle.  

Mer om och från tävlingarna kommer på pktr.se. Tävlingarna kan ses i efterhand på svtplay! 

 

 
Birgitta Rittner 

 



 

FOTO: Ulf Andersson 

Jenny Lööw expertkommentator i SVT 
2014-06-30 

SM-veckan i Borås har premiär idag. Vi sparar det bästa till sist - SM-finalerna i truppgymnastik sänds i 

SVT 1 söndag den 6 juli med start kl 10.05. Ny i sammanhanget är Jenny Lööw, som i år blir bisittare till 

SVT:s programledare. Jenny har själv många tunga meriter både som AG-gymnast och som aktiv 

truppgymnast och tränare: 

Jenny började med artistisk gymnastik och har i bagaget bland annat ett SM-guld (2001).  Som truppgymnast har hon 
tagit mängder av medaljer: EM-silver två gånger, sex SM-guld och två NM-guld. Som tränare i Brommagymnasterna 
2011 - 2013 har hon också hämtat hem guld - ett i NM och ett i SM. 

Vi återkommer senare i veckan med mer tider om alla sändningar från SM - men det är dags för första spännande 
tävling redan tisdag den 1 juli om det är regnfritt i Borås. Då gär tävlingarna i SM i tricking och freerunning på Stora 
Torget i Borås.  

Ahmed Al-Breihi finns på plats och har utlovat en bild från tävlingsbanan i freerunning när den är färdigbyggd lite 
senare idag.  

Länkar till mer information: 
SVT:s sändningstider från SM-veckan i Borås 
Alla pressmeddelanden från Gymnastikförbundet som rör SM-veckan och SM i truppgymnastik finns under rubriken 
'media' här på hemsidan! 
 
Birgitta Rittner 

 

De aktivas representanter utsedda 
2014-06-05 

Samtliga landslagsdiscipliner har utsett en representant som tillsammans bildar 'De aktivas råd'. Rådet 

ska träffas minst en gång varje år tillsammans med förbundets sportchef och generalsekreterare. 

Sportchef Pia Josepson: - Jag ser verkligen fram mot det första mötet som ska hållas efter sommaren. De 

aktivas råd blir ett viktigt forum för den fortsatta utvecklingen av landslagsverksamheten. 

Landslagsgymnasterna har själva utsett sin representant, som ska vara en seniorgymnast från varje landslag, och som 
representerar både junior- och seniorgymnasterna. Förbundskaptenerna ska aktivt involvera de aktivas representant 
i övergripande frågor. 
- Det är av yttersta vikt att gymnasterna i våra landslag kommer till tals och att deras åsikter om verksamheten vägs 
in, säger Pia Josephson. Idén med De aktivas råd är ny för gymnastiken. Det blir ett viktigt forum och en viktig 
funktion inom landslagen,  som nu ska bygga vidare på den utvecklingsmodell och uppförandekod som antogs av 
förbundsmötet och gäller för alla delar av svensk gymnastik. 

De aktivas representanter är: 

http://www.svt.se/sport/sm-veckan/alla-sandningstider-under-sm-veckan
http://www.gymnastik.se/Genvagar/Media/


 

Jacob Melin, truppgymnastik herrar 

 

Hanna Meinl, truppgymnastik damer 
 
 

 

Ida Gustafsson, kvinnlig AG 



 
 

 

Carl Green, manlig AG 
 
 

 

Jennifer Pettersson, rytmisk gymnastik 
 
 

 

Måns Åberg, Trampolin 
 



 

Kim under JNM 2014 
FOTO: Andreas Svensson, Westphoto 

Kim Wanström till Ungdoms-OS i Nanjing 
2014-06-05 

Officiellt och bekräftat! Kim Wanströms fina insats under JEM har givit honom och Sverige en plats i 

sommarens YOG, världsungdoms-OS, som i år går i Nanjing i Kina. Den 17 augusti går herrarnas kval, 

finaler den 19, 23 och 24. Vi återkommer förstås med mer information längre fram - och givetvis ska vi 

göra en intervju med Kim också! 

Det är en utvald skara talangfulla idrottare som samlas i Nanjing. Totalt samlas 3800 aktiva mellan 14 och 18 år. 42 
platser är vikta för gymnaster i manlig artistisk gymnastik,varav 19 för Europa - och Kim har passerat detta nålsöga! 

- Oerhört glädjande för Kim men även för svensk manlig artistisk gymnastik,  säger Pia Josephson, sportchef på 
Gymnastikförbundet. - Det är en bekräftelse av den positiva utveckling vi sett inom manlig AG, där det finns flera 
framgångsrika gymnaster - dock inte i rätt ålder för kvalificering till årets ungdoms-OS. 

Läs mer på SOK:s hemsida.  
Mer att läsa om YOG. 
 
Birgitta Rittner 

 

 

Norske Sondres present: träning med idolen Jacke 
2014-06-03 

Landslagsgymnasten Jacke Melin är en stor idol för många svenska gymnaster. Men också en stor 

förebild för en ung norsk gymnast, Sondre Thorstein. Han fick en drömpresent av sina föräldrar när han 

konfirmerades i maj - en träningshelg i Stockholm med Jacke och Brommagymnasterna! 

Femtonårige Sondre Thorstein från Helgeroa utanför Larvik i Norge har tränat gymnastik i Stag Turn sedan 
sexårsåldern. Under NM i Teamgym 2011 fick han äntligen träffa sin stora idol,  landslagsgymnasten Jacob 'Jacke' 
Melin. 

http://www.sok.se/nyheter/nyheter/nyheter2009/gymnastklarforungdomsos.5.4fcba9ba1455d33f4615b329.html
http://www.nanjing2014.org/en/


-          Jag fick till och med ta en bild tillsammans med honom! Det har alltid varit en dröm att bli så bra som han, säger 
Sondre. - Jag har följt Jacke länge och han har varit min stora förebild i gymnastiken.  

Träning med Jacke och seniorlaget 
Till Sondres konfirmation I maj hade hans föräldrar satt ihop en riktig överraskning som present.  
-          Det började med en film med alla förebilder jag haft genom livet, från  Byggare Bob när jag var yngre, till slutet 
där Jacke bjöd in mig till en helg i Stockholm och en träning med Brommagymnasterna! 
Helgen i Stockholm började med att Sondre först fick titta på när Jacke tränade BG:s juniorherrar. Därefter fick han 
följa med sin idol för en snabb måltid innan det var dags att att få träna med BG:s hela seniorherrlag. 

 

- Det var fantastiskt kul! Jag fick vara en del av laget och alla tog emot mig så otroligt väl. Jag fick tips, råd och guidning 
hela tiden. Under Junior-NM på Island i april i år sa jag att det hade varit coolt och motiverande att vägledas och tränas 
av Jacke. Nu fick jag faktiskt uppleva det, säger Sondre. 

Det bästa med dagen? 

- Att få prata med min idol Jacke, få träna med hela laget -  och till och med få strömma tävlingsvarven med dem. Trots 
allt är de ju under uppladdning inför SM i truppgymnastik. 

- Det var enormt inspirerande och motiverande upplevelse. Jag var lite nervös innan men kände mig verkligen på 
toppen av min förmåga på träningen. Jag har ännu mer lust nu att träna och svettas för att bli bättre när jag sett hur 
hårt och mycket Bromma tränar, säger Sondre. 

Jacke tror på Sondre 
Jacke och de övriga medlemmarna i BG:s  seniorherrlag är alla imponerade. 

-          Att så tidigt förstå och kunna utföra tekniker i trippla volter i den åldern är riktigt imponerande. Han kom in i 
gruppen snabbt och han körde på oroligt bra och hängde med på alla delarna i träningen utan problem. Sondre 
levererade toppvarv och fick stå långt bak i ledet på samtliga varv vi körde,  säger Jacke. 

Sondres nästa stora mål är att ta en plats i norska landslaget till EM i teamgym. Enligt Jacke har han alla möjligheter 
att nå sina mål. 

-          Med Sondes vilja, teknik och power har han stora möjligheter att bli en av de mest intressanta gymnasterna på 
hela EM, säger Jacke. 

Resan över men drömmarna lever vidare  
Sondres idolresa är över men drömmarna och målen finns kvar.  Nästa gång kanske han står på samma tävlingsgolv 
som sin idol, där de då representerar var sitt landslag. 

-          Hälsa och säg tack till hela BG. De var fantastiska, så snälla,  och tog hand om mig. Ett stort extra tack till Jacke 
som gav sin tid till att få mig att uppleva detta. Jag är så tacksam för allt, säger Sondre.  

Jacke var också nöjd med helgen:  

-          Det är riktigt kul att se en sådan ung gymnast som brinner så mycket för gymnastiken som Sondre gör. Han har 
både svårighet, stil och bra kontroll. På trampetten kunde vi,  med Sondres hjälp, för första gången visa upp ett 
strömvarv med sex stycken full-full-half,  där han fick äran att avsluta varvet med en riktig kanonvolt, säger Jacke. 

Lycka till i framtiden Sondre! 

 

Ia Giotis/BR 



 

Stefan Bengtsson lämnar uppdraget som 
generalsekreterare 
2014-05-23 

Stefan Bengtsson: - Organisationer behöver olika slags ledarskap i sin livscykel. Ett långt, intressant, 

utmanade uppdrag att leda Gymnastikförbundet i utvecklingen av svensk gymnastik har ’gått i mål’. När 

förbundet nu går in i nästa fas för att infria målen i Vision 2020 behövs nya krafter, nya tankar. 

- Svensk gymnastik har gjort en lång resa under de år jag haft förmånen att vara delaktig – först som styrelseledamot, 
från 2006 som generalsekreterare.  Mycket har hänt. Vi har infört en modern regional organisation. Lanserat egna 
varumärken.  Skaffat viktiga samarbetspartners och sponsorer.  Utvecklat nya aktiviteter och verksamheter. Mött 
både stora framgångar och motgångar för svensk tävlingsgymnastik. Vi har en väl förankrad Vision 2020 med höga 
mål om tillväxt och utveckling. Vi har konstruktivt tagit till oss kritik mot delar av vår verksamhet  och från det skapat 
ännu bättre förutsättningar för gymnastikens framtid i föreningarna.  

- Det har varit ett privilegium att i båda rollerna få genomföra detta viktiga arbete, tillsammans med alla er i den stora 
svenska gymnastikrörelsen.  

- Beslutet är naturligtvis varken lätt eller roligt – men jag tror inte det kommer ett bättre tillfälle än 
detta.  Medlemsantalet växer igen sedan två år tillbaka. Vision 2020 visar vart vi ska. Förbundsmötets enhälliga beslut 
i april om en ny utvecklingsmodell för svensk gymnastik är för mig den sista nödvändiga delen för beslutet att lämna 
över rodret, med känslan av att mitt uppdrag är färdigt, och väl genomfört.   Det är rätt tidpunkt även ur ett mer 
personligt perspektiv. Åtta år som generalsekreterare är en lång tid, och jag vill också ha möjlighet att med full kraft 
hinna ta mig an andra uppgifter som organisationsutvecklare och ledare inom ramen för min yrkeskarriär.    

- Jag kommer därför att lämna arbetet som generalsekreterare för Gymnastikförbundet när en efterträdare finns på 
plats.  Den exakta tidpunkter fastställs i dialog med styrelsen men blir troligen efter sommaren. Fram till dess 
fortsätter vi som tidigare.  

Förbundsordföranden Malin Eggertz Forsmark:   

-         Jag vill uttrycka styrelsens och min stora tacksamhet för Stefan Bengtssons insatser som generalsekreterare, 
under en viktig period med många stora utmaningar. När han tillträdde 2006 var organisation och verksamheter i 
behov av struktur, prioriteringar och tydliga mål.  Allt detta finns idag.  Stefan är en handlingskraftig, tydlig ledare som 
förverkligat styrelsens och rörelsens förväntningar och beslut.   

- Det är en speciell uppgift att vara verksamhetsledare för en stor ideell organisation. Krav ställs från många håll. 
Omvärlden ser inte alltid skillnaderna mellan ideella och kommersiella organisationer, men ställer höga krav på ett 
allt mer professionellt agerande. Vi har kommit en bra bit på väg i detta arbete under Stefans tid och vår stora rörelse 
har en påtaglig framtidstro och utvecklingsvilja. Han har placerat ribban högt för den som blir hans efterträdare.  Det 
blir en utmaning för oss i styrelsen att nu hitta rätt profil för nästa generalsekreterare i Gymnastikförbundets och 
medlemsföreningarnas arbete mot Vision 2020.   

- Vårt samarbete kommer oundvikligen att få nya former framöver, men som ordförande för Gymnastikförbundet vill 
jag räkna med att svensk gymnastik även i framtiden har tillgång till Stefan Bengtssons stora kunskaper och 
kompetens.  

- Styrelsen påbörjar nu omgående arbetet med att rekrytera ny generalsekreterare. När ny relevant information finns 
återkommer vi via hemsidan.  



 

Gymmixare i Turkiet 
2014-05-22 

Detta härliga gäng har nyss kommit hem från en riktig hälsoresa med Gymmix i Turkiet. Träningspass 

som gav kraft och mersmak - planer finns på en resa även nästa år. 

Med på resan var Irene Samuelsson, Gymmix- och gruppträningskonsulent på Gymnastikförbundet. Hon berättar:  

- Resan arrangerades denna gång i Gymnastikförbundet Öst regi, tillsammans med de inspirerande  ledarna på resan, 
Anneli Timén från Gymmix Kungsängen och Carina Forslund från Huddingen Gymmix. Flera instruktörer hjälptes åt 
att förgylla denna fantastiska resa till Turkiet. Med på resan var flera andra från Gymmix-föreningar, från Flen, 
Västerås, Sundbyberg, Tumba, Kungsängen och Huddinge. Sjuttio personer var med och vi är alla övertygade om att 
det blir ännu fler nästa år. 

- Fem pass om dagen körde vi, till exempel Gymmix Afro, Gymmix Moowy, Tabata, Latin Fusion, Box och självklart 
Gymmix Gympa. Många pass, ledarträffar, Gymmixträff, solen och all inklusive – vad kan man mer önska? Här byggs 
verkligen ett fantastiskt nätverk föreningar emellan och man delade generöst tips och råd med varandra under 
veckan.  

Vi fick önskemål om att åka vid Krisithimmelsfärdshelgen 2015 – alla var taggade på fler resor. DU hänger väl också 
med då? 

 

Irene Samuelsson 

 

Ett riktigt bra EM/JEM i Sofia 
2014-05-22 
Herrarnas kvaltävlingar är över i Sofia och tyvärr lyckades det svenska seniorlaget inte lika bra som de 
unga juniorerna. I dagens kvaltävlingar för seniorerna nådde de en slutpoäng på 211,328. Men summerar 
man alla resultat är det bara att glädjas åt att svensk gymnastik fortsätter visa framfötterna internationellt: 

• På damsidan först Jonna Adlertegs niondeplats i barr. Jonna är stabilt etablerad i europatoppen.  

• De svenska damseniorerna gjorde en jättefin tävling och lagets tolfte plats är den bästa placeringen någonsin   

• Juniorerna Emmy och Ellen Haavisto visade även de hur långt svensk gymnastik utvecklats med två unga 
gymnaster i JEM-final - även de tillhör nu europatoppen bland de yngre gymnasterna 

• Herrjuniorernas fina insats under gårdagen skapar också tilltro till framtiden för svensk manlig artistisk 
gymnastik. Fina placeringar för både Kim Wanström och David Rumbutis i mångkamp och som toppen på detta, 
tack vare Kims fina placering, en plats till Sverige i IOK:s kommande  ungdoms-OS i Nanjing (dit tidigare bara 
Jonna Adlerteg kvalificerat sig och kom hem med ett brons i barr)! 

Grattis alla gymnaster, ledare, tränare och föreningar , och välkomna hem! 

 
Birgitta Rittner&Ulf Andersson 

 



 

Kim Wanström, som idag fixade en plats till ungdoms-OS i sommar! 

Sveriges JEM-lag presterade på topp - en plats till 
ungdoms-OS säkrad! 
2014-05-21 

Det svenska laget som idag tävlat på junior-EM i manlig artistisk gymnastik har presterat över all 

förväntan och gjort en kanoninsats! - Killarna har i princip kört på sitt max idag, säger en mycket nöjd 

förbundskapten Fredrik "Biske" Pierreville på telefon i bussen på väg från tävlingshallen. -Vi hade det på 

känn, killarna har kört grymt bra den sista tiden, men sen ska man ju leverera också...! 

Det såg länge ut som det kanske skulle kunna bli en eller två finalplatser, men till slut blev det en 34:e-plats för Kim 
Wanström och 35:e-plats för David Rumbutis i mångkampen och en 14:e-plats för David i fristående. - Konkurrensen 
har blivit sjukt mycket hårdare bara sedan förra JEM, säger Biske. Både Kims och Davids poäng hade räckt till 24-final 
på förra JEM, och laget hade slutat 10:a med dagens poäng. 

Nu blev det istället en 14:e plats för laget. En fantastiskt fin prestation av killarna som därmed slog stora 
gympanationer som Rumänien och Spanien. I Montpellier 2012, på förra JEM, hamnade det svenska laget 21:a och 
poängen var då (omräknat) över 10 poäng lägre.  

Minst lika glädjande är att Sverige, såvitt vi kan räkna ut,  har kvalificerat sig för deltagande i IOK:s Youth Olympic 
Games i Kina i sommar. Detta tack vare Kim Wanströms utomordentligt fina mångkamp tidigare idag. - Om vi har 
räknat rätt så har Kim placerat Sverige som 16:e eller 17:e bästa nation på EM:et, och därmed ska en plats till Nanjing 
vara säkrad eftersom de 19 bästa europeiska nationerna får en plats där. - Men, märk väl, just nu har vi ingen officiell 
bekräftelse på det. - Men  det är i så fall väldigt stort, avslutar Biske.  

 

Ulf Andersson 

 

 



 

JEM i Sofia - kanoninsats av killarna 
2014-05-21 

I dagens kvaltävlingar har det svenska juniorlaget satt ett nytt lagrekord - 233,254 poäng. Mycket fina 

insatser över hela linjen. I väntan på närmare rapporter från förbundskaptenen Fredrik Pierreville 

publicerar vi poängerna - och fortsätter att hålla tummarna. - Det här kan räcka en bit, säger David Ahlin i 

en kommentar till gymnastik.se. - Bättre resultat än vid senaste JEM i Frankrike. 

I den individuella mångkampen fick Kim Wanström 77,624; David Rumbutis 77,397. Här är också resultaten i de olika 
grenarna: 

Fristående: David Rumbutis 14,033, Kim Wanström 13,866, Prince Mayiza 13,0, Christian Cindric 12,5 
Räck: Kim 12,725, David 12,366, Christian 12.1, Prince 11,033 
Bygel: Prince 12,33, David 12,066, Kim 11,6, Christian 11.525 
Ringar: William Broman 13,533, Kim 12,9, Prince 12,833, David 12,266 
Hopp: Prince 13,5, David 13,466, Kim 13,422, Wille 13,166 
Barr: Prince 13,2, David 13,2, Kim 13,1, Wille 13,066 
(alla resultat hämtade från www.twitter.com/svgymnastik) 

Heja grabbar!  

 
Birgitta Rittner 

 

 

 

Årets SM-medaljörer i trampolin och DMT korade 
2014-05-20 

Helgen den 17-18 maj avgjordes årets upplaga av Svenska Mästerskapen i trampolin och DMT. För Jonas 

Nordfors, Upplands Väsby GK, blev det storslam: Guld i såväl individuell trampolin, synkron trampolin 

(tillsammans med Måns Åberg) och DMT! Lina Sjöberg, Uppsala GF, hade samma mål men fick nöja sig 

med två guld (synkron tillsammans med Hanna Rydén samt DMT) och brons i individuell trampolin. Vann 

damklassen gjorde istället Linda Nordöen från arrangerande föreningen Sjövalla FK. FOTO: Pelle 

Lindström 

Jonas Nordfors, 22 år, vann sitt tredje SM-guld i individuell trampolin! Synkron-guldet blev hans fjärde och DMT-
guldet andra på raken, totalt tre. Med sina 10 (!) SM-guldmedaljer ligger han tvåa i ligan över totala SM-guldmedaljer 
(individuell och synkron trampolin samt DMT). Leder herrligan gör fortfarande Martin von Stedingk med totalt 16 och 
trea ligger Ulf Andersson med 6 SM-guldmedaljer. 



Lina Sjöberg, 21 år, vann sitt första synkronguld och tog fjärde raka DMT-guldet! Lina ligger delad fyra i damligan för 
SM-guldmedaljer med sina fem. Leder gör Kristina Sundelin och Jenny Karlsson (gift Söderlund, nuvarande 
förbundskapten) med åtta medaljer var. 

Linda Nordöen vann sitt andra SM-guld i individuell trampolin, tidigare guld från 2011 i Halmstad. Anmärkningsvärt 
är också att junioren Hanna Rydén vann sitt tredje synkron-guld på raken! 

Individuell trampolin, herrar 
1. Jonas Nordfors, Upplands Väsby GK, 55,185 poäng 

2. Måns Åberg, Österåkers TF, 53,580 poäng 

3. Timoteus Karlsson, TK Levo, 52,470 poäng 

Individuell trampolin, damer 
1. Linda Nordöen, Sjövalla FK, 45,910 poäng 

2. Alicia Eriksson, GK Frivolten, 44,345 poäng 

3. Lina Sjöberg, Uppsala GF, 44,245 poäng 

Synkron trampolin, herrar 
1. Måns Åberg/Jonas Nordfors, ÖTF/UVGK, 47,800 poäng 

2. Oscar Smith/Timoteus Karlsson, TK Levo, 45,000 poäng 

3. Petter Wedberg/Felix Holgersson, GKF/TKL, 42,600 poäng 

Synkron trampolin, damer 
1. Hanna Rydén/Lina Sjöberg, TKL/UGF, 41,400 poäng 

2. Alicia Eriksson/Lucia Paust, GK Frivolten, 38,000 

3. Emelie Andersson/Moa Jochnick, Västra Frölunda TK, 35,900 poäng 

DMT, herrar 
1. Jonas Nordfors, Upplands Väsby GK, 68,100 poäng 

2. Daniel Åkerman, Upplands Väsby GK, 61,100 poäng 

3. Gustav Tingelöf, Gefle GF, 51,300 poäng 

DMT, damer 
1. Lina Sjöberg, Uppsala GF, 66,000 poäng 

2. Frida Jeppsson, Upplands Väsby GK, 60,200 poäng 

3. Moa Torstensson, FK Tor, 59,700 poäng 

  

Övriga resultat inklusive ungdom- och juniorklasserna hittar du här. 
 
Louise Nordenberg 

 

 

http://uvgk.synology.me/Resultatlistor_SM.html


 

Emmy och Ellen i europatoppen 
2014-05-16 

I sitt första stora mästerskap tog de 14-åriga tvillingarna Emmy och Ellen Haavisto sig till 

mångkampsfinal i JEM - en prestation bara det! Väl där blev det en artonde plats för Emmy och en 

tjugondeplats för Ellen. Emmy satte dessutom personbästa i barr med fina 13.266. Storartad prestation - 

och nu finns två unga eskilstunasystrar bland de tjugo bästa juniorgymnasterna i Europa! 

 

Birgitta Rittner 

 

 

 

FOTO: Kristian Gunnarsson, Gymnastikförbundet Öst 

Just for fun! 
2014-05-16 

Ett lite sent men dock nedslag i - tror vi - årets första inspirationskonvent. Gymmix och Korpen 

samarrangerade på ett lyckat konvent på Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm. Efter sommaren 

kommer det fler tillfällen på många håll i landet - titta längst ned i vår nyhet. 

Årets första Gymnastikförbundskonvent! Den 27 april bjöd Gymmix och Korpen till ett inspirationskonvent på 
Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm (GIH)  för hundratalet ledare och medlemmar. En härlig blandning av 
både traditionella gympapass, nya utmanande Gymmix-program och en demonstration av uppvisningsprogrammet 
under 2015 års Gymnaestrada i Helsingfors där alla fick delta. Där ska Team Gymmix visa hur svensk gruppträning 
ser ut när den är som bäst! Här blandas traditionell gympa med dans, piloxing, yoga och thai chi i ett program 
(komponerat av Heléne Kullberg och Monica Malmen) som passar både vuxna och ungdomar. Se instruktionsfilmen 
på Gymnaestradasidorna! 
På konventet lanserades också de nya Gymmix-programmen – gympa, Core, seniorgympa, dans, latin fusion, Plyo, 
Cirkelträning, Outdoor EFIT och mycket annat. Gymmix projektledare Irene Samuelsson säger: - Vi har fått beröm för 
våra nya program. Kul och annorlunda – samtidigt som de förstås innehåller metodiska och lugna moment. Vi leker 
och tränar ’just for fun’ med rätt synergi mellan musik och övningar. 



Gymmix HIIT - en hit! 
Många av deltagarna menar att Gymmix har utvecklats mycket. Ett exempel bland de nya programmen är det 
högintensiva intervallpasset Gymmix HIIT Plyosom innehåller hopp, landnngar och studsande blandat med Core-
övningar.  - Det kan vara hur roligt och jobbigt som helst, säger instruktören Hanna Dankel som själv kallar passet för 
högintensivt med explosivitet. Här tränar man plyometrik (se förklaring längst ned)  och gummibandseffekten i senor 
och muskler. 

 

– Passet innehåller många nya övningar. Deltagarna kan ta i hur mycket de vill. Passet är intensivt, hårt och jätteroligt. 
Det innehåller många bra grundövningar som är lätta att lära ut. Jag kommer att använda mycket av detta i min 
träning,  säger Alexandra Raschke som är ledare i Gymmix Skepptuna IK. 

Mötesplats och inspiration 
Vi hittar också några deltagare som varit med länge, trogna Gymmix- och Saga-ledare som deltog i seniorpasset och 
som varit med i Gymnastikförbundet länge, länge. På konventet blir de inte bara inspirerade och får tips, utan det är 
framförallt en viktig mötesplats för dem. De träffar vänner, kollegor, ledare och medlemmar. 
Många av ledarna och medlemmarna går på så många pass de hinner under konventet.  En av dem är Eva Gynning från 
Sundbyberg. Hon var med på morgonpasset Just for Fun, danspasset Latin Fusion och tar nu igen sig en stund efter 
Core-passet. 

 

- Jag får en nytändning här och det passar mig perfekt inför löpsäsongen. Jag börjar närma mig 50 år och känner att 
jag måste träna styrka mer än tidigare.  Man måste förbereda sig inför ålderdomen – ha! ha! Äta rätt, sova och träna! 

Gymmix är en bra och prisvärd träning som de flesta kan hänga på. Jag försöker inspirera min personal att delta, för 
att de ska må bättre. Gympa är bra för kroppen och knoppen, säger Eva Gynning med ett stort leende. 

I en annan sal hittar vi Maggan Frykman, motionsledare (och tidigare ledamot av förbundsstyrelsen) . Här tränar man 
cirkelstyrka, Power Circle, för mogna vuxna. Sex olika stationer med redskap för att alla ska få en genomkörare av 
kroppen. Redskap i stället för maskiner.  De som inte har maskiner i sina träningslokaler, kan använda sig av enklare 
redskap och ändå genomföra Power Circle. 
- Jag tycker framförallt att det här är bra för att träna muskler och kondition.  Det passar både ung och gammal och ger 
bra rölighet, balans och styrka. Träningen kan lätt anpassas till den egna gruppen. Jag fick många nya tips och idéer, 
säger Margareta 

- Det är kul med mycket variation i cirkelträningen. Spännande att använda medicinbollar och att träna två och två, 
där samspelet med andra gör att man får träna på ett annorlunda sätt. Man tränar smidighet, balans och snabbhet, sa 
några av de andra  deltagarna på passet. 



Carina Bahrton, Gymmix Skärgårdsstad, gick på ett pass med Heléne Kullberg som höll i en annorlunda Core träning 
med musiken i fokus. 
-          Jättebra träning! Jag fick nya idéer och inspirerades mycket av Heléne. Hon är alltiid fantastiskt bra! Skillnaden 
mellan traditionell Core-träning och Helénes Core är framförallt att övningarna bygger mer på musiken, säger Carina. 

Just det här konventet hade ett nytt inslag. Gymnastikförbundet och Gymmix  har ett samarbete med den stora 1.6-
miljonerklubben,  och från dem kom Marie Mian som föreläste om kvinnors hälsa – och avrundade med att bjuda in 
till 1.6-miljonerklubbens ’kampsång’! Kul! 

Tider och platser för kommande Gymmix-konvent för er som vill boka in redan nu! 
Gymnastikförbundet Mellansvenska - 9 augusti - Katrineholm 
Gymnastikförbundet Sydost - 16 augusti - Grimslöv 
Gymnastikförbundet Väst - 16 augusti - Falkenberg (Katrinebergs Folkhögskola) 
Gymnastikförbundet Syd - 16 augusti - Lingvallen - Ängelholm  
Gymnastikförbundet Mitt - 23 augusti i Sundsvall 
Gymnastikförbundet Uppsvenska - 6 september - Leksand  
Gymnastikförbundet Norr - Seniorkonvent i Oktober - Holmsund 
Vad är Plyometrik? 
För er som undrar lite över vad Plyo är skulle man snabbt kunna förklara det som att så snabbt som möjligt utveckla så 
mycket kraft som möjligt. Man tränar explosivitet och smidighet - tufft pass! 
 

Inger Söderholm & Birgitta Rittner 

 

 

 

FOTO: Anna Danielsson (samtliga bilder) 

ABGS har vind i seglen 
2014-05-16 

Göteborgföreningen ABGS är en förening med vind i seglen. På sex år har man fördubblat sitt 

medlemsantal från cirka 600 medlemmar till nära 1200. Antalet grupper och ledare har följt samma 

utveckling. Läs Lena Fridlunds reportage från ännu en inspirerande gymnastikförening! 

 Sportchef Karin Tholin och kanslist Annica Lanevik berättar entusiastiskt om den resa föreningen gjort de senaste tio 
åren:  
- Styrelsen jobbar hela tiden väldigt hårt och målinriktat. Vi har alla trott på att det går att utveckla föreningen på alla 
sätt och har därför satt upp visionen ”Med bredd och spets i balans”,  med hjälp av värdeorden glädje, gemenskap och 
framgång.  



 
 
Målmedvetenhet har givit resultat 
Tidigt utsågs en hallgrupp som hade till uppgift att jobba mot kommundelsnämnd och Idrotts- och 
föreningsförvaltningen för att tydliggöra de behov som gymnastiken har när det gäller ändamålsenliga lokaler. Man 
har även en marknadsgrupp som jobbar med att hitta samarbetspartners i det lokala näringslivet och att sälja in 
sponsorpaket. Föreningen har en god ekonomi som har möjliggjort att antalet anställda på åtta år har ökat från en 
halvtidstjänst till att idag omfatta tre heltidstjänster, varav en tränare. Hans-Christian Vagning har förutom sitt 
tränaruppdrag också ansvar för teknik, utrustning och interna ledarutbildningar. 
Gymnastikhall i mars 
Det idoga arbetet med att förmå Göteborgs kommun att bygga en sporthall med gymnastikdel har gett resultat. Karin 
Tholin medger att föreningen hade tur när drömmarna om tillgång till en gymnastikhall vid kommunens sydligaste 
gräns började ta form. En friidrottshall skulle byggas och Lindåsskolan behövde en större sporthall,  så ABGS passade 
på att föreslå en tillbyggnad för gymnastik. Föreningen tog själv fram måttskisser och sitt samlade behov av redskap 
och utrustning. Inspiration hämtades från bland annat de danska hallar som byggts för motorisk grundträning. 
Sålunda utrustade med filmer, skisser och argument för varför de olika redskapen är nödvändiga för gymnasters 
säkerhet och utveckling, tillsammans med färsk statistik som visar att gymnastiken ökar som idrott i Göteborg och nu 
är näst största inomhusidrott, började hallgruppen bearbeta politiker och tjänstemän. 

 

Resan har varit lång men den 5 mars invigdes Lindåshallen med pompa och ståt. En månad senare bjöd ABGS in till 
prova på-dag, uppvisningar och fest för barn, föräldrar och ledare. Bamse gjorde ett bejublat besök och de niohundra 
besökarna fick även stifta bekantskap med den nya tävlingsformen powertumbling. I ABGS är man stolta över att 
kunna erbjuda gymnasterna såväl mjuklandningar och trampoliner som powertumbling-golv, friståendegolv med 
speglar,  och ett lonssystem med bungysele för voltträning. 

Brett utbud ger valmöjligheter 
Föreningen erbjuder träning för de flesta åldrar. Man har Bamsegympa, redskapsgymnastik och Alla kan gympa inom 
ramen för sin breddverksamhet. Föreningen har också en uttalad satsning mot RM- och SM-stegen. Ambition och 
träningsvilja avgör vilket spår gymnasten önskar följa. 



 

Föreningen erbjuder också parkour, utomhusträning med military fitness för vuxna och en grupp som kallas 18+. I 
den tränar för detta gymnaster, föräldrar och andra vuxna som vill träna gymnastik under ledarledda former. I 
dagsläget innehåller gruppen sextio personer och man har fått börja ställa intresserade i kö. Projektet ”Unga vuxna i 
fokus” riktar sig till gymnaster från 13 år och uppåt. Syftet med projektet är att erbjuda gymnaster som kanske är på 
väg att tröttna på gymnastiken, någon annan sysselsättning. Här finns parkour och powertumbling som exempel på 
nya aktiviteter. 

 

Systematisk ledarrekrytering 
Alla gymnaster som fyllt 14 år erbjuds att bli hjälpledare med syfte att bli huvudledare när den tiden kommer. De 
unga ledarna tas om hand i en särskild grupp där de kan få stöd i varandra och känna samhörighet som unga ledare. 
Föreningen jobbar också aktivt på att rekrytera fler ledare bland föräldrar till gymnasterna, detta under devisen 
”Gärna föräldrar i hallen men inte på bänken”. Målet är att alla Bamsegrupper ska ledas av föräldrar som utbildats av 
föreningens Bamseutbildare och mentor. 

 

Nya framtidsmål  
ABGS planerar nu för framtiden. Att växa med kvalité är ledord för föreningen. Med kvalité i alla led, vidareutbildning 
av ledare och anställda, ett enhetligt träningskoncept med tydliga målformuleringar och regelbunden utvärdering av 
verksamheten, ska tävlingsframgångar komma parallellt med ett ännu bredare utbud för träningsintresserade barn, 
ungdomar och vuxna. I dagsläget står 700 barn på kö till ABGS, trots att föreningen har verksamhet i såväl 
Lindåshallens gymnastik- och sporthallsdelar som i skolor och sporthallar i Askim med omnejd. 



 

Annica Lanevik säger: ”Det är så tråkigt att tvingas säga nej till barn som vill börja hos oss. Trots att vi använder alla 
tider i hallen och utnyttjar den så mycket det bara går, räcker det ändå inte till. Vi skulle behöva ännu fler tider i 
omkringliggande hallar till vår breddverksamhet.” Trots detta planeras och jobbas det mot nya mål i styrelsen, bland 
anställda och ledare. Man vill exempelvis bjuda in andra föreningar till läger under skolloven, söka riksarrangemang 
och profilera sig som landet första powertumblingförening med ledarutbildningar och work shops. 

Framtidssikte och framtidstro 
Närmast väntar dock SM i truppgymnastik i Borås till sommaren. ABGS bildar tillsammans med Halmstad 
Frigymnaster ett mixedlag. För ABGS är inga utmaningar för stora och med en målmedveten, kompetent och uthållig 
styrelse, hängivna anställda och sin kvalitétssäkrade verksamhet är föreningen ett föredöme för andra föreningar. 
Med vilja, envishet och hårt arbete av ideella krafter har man visat att föreningsutveckling inte är en utopi utan en 
högst realiserbar möjlighet. 

 

 
Lena Fridlund/BR 

 

 

Trupplandslaget andra samling 
2014-05-15 

Maj är en intensiv tävlingsmånad för gymnaster. Parallellt med pågående EM i artistisk gymnastik tränar 

landslagsgymnasterna i Sveriges största gymnastikdisciplin, truppgymnastik, hårt för kommande 

tävlingar. SM i Borås är viktigt för dem, och i höst väntar internationella tävlingar. Ia Giotis har varit på 

landslagsgymnasternas andra samling. Nästa vecka kommer fler reportage med 'nedslag' hos 

trupplandslagets gymnaster... 



 Direkt efter prisutdelningen på Svenska Cupen i Höganäs var det dags för trupplandslagets andra samling. Ett stort 
gäng trötta men laddade gymnaster samlades i hallen, redo för träning och tester.  Efter en längre uppvärmning 
inspirerad av dans och svårighetsteknik var det dags för svårighetstester. Friståendegolvet fylldes med 
landslagsgymnaster som fick sina svårigheter bedömda av såväl landslagstränare som domare från tävlingen som 
varit. 
En bruttotrupp ska bli tre olika 
Bruttotruppen består i dagsläget av dryga 30 gymnaster. På EM på Island i oktober delas landslaget upp i ett damlag, 
ett herrlag och ett mixedlag. Vilka gymnaster som placerar sig i de olika lagen avgörs efter SM i Borås i juli. 

Under EM 2012 representerades Sverige för första gången av landslag på seniorsidan. Många av gymnasterna som var 
med förra gången är också med nu,  men även nya gymnaster har tagit plats i bruttotruppen. 

-          Nationalsången ger lite mer gåshud numera efter känslan man hade under EM 2012. Då var jag en av de yngsta. 
Nu blir jag en av de äldre och jag ser fram emot att stötta de nya i landslaget, säger Fay Stensson som var med i 
damlandslaget under EM 2012. 

 

Gemenskap och hjälp 
Stämningen under landslagssamlingen är god. Gymnasterna känner varandra och det är fokuserad träning med en bra 
blandning av fniss och skratt jag har framför mig. Under testerna peppar de varandra till bra resultat och hjälps åt 
med tips och råd. 

Det är en skön känsla när jag stänger av kameran efter samlingens slut. Trupplandslaget är helt klart en grupp glada, 
fokuserade och målmedvetna gymnaster med mycket ödmjukhet och medkänsla för varandra.  
Här kommer filmen! 
 
Ia Giotis/BR 

 

 

 



FOTO: Volker Minkus, Minkusimages (samtliga bilder) 

EM i Sofia - nära, nära för Jonna 
2014-05-15 

En riktig kanontävling för Jonna Adlerteg som efter Subdivision 1 toppade med 54,507. Agneta Göthberg 

kommenterar: - Tyvärr några fall i bom men annars har jag nog inte sett ett svenskt seniorlag köra bättre! 

Jonna hade chans på grenfinal i barr ändå in i sista rotationen i sista subdivisionen, en riktig nagelbitare. 

Hon slutade på en nionde placering och är därmed första reserv. Vad vi redan vet är att i morgon fredag 

16 maj kl 14.00 har vi två juniorer i JEM-final, både Emmy och Ellen Haavisto. 

Det svenska EM-laget fick slutpoängen 156,800. 41,433 i hopp, 40,707 i barr (tuff inledning som de klarade jättebra), 
bom 34,400 och fristående 40,340.  

Individuellt fick Jonna en mycket fin åttonde placering totalt, och Emma Larsson hade 15:e bästa resultatet och kom 
även på 13:e plats i fristående. Bra jobbat -  inte lätt att vara först ut i Subdivision 1 med start i barr.  

Storbritannien vann kvalet med 172,147 poäng. I lagfinalen möter man Rumänien, Ryssland, Italien, Tyskland, 
Schweiz, Belgien och Spanien.  

Bilder från EM-kvalet, samtliga av fotograf Volker Minkus, Minkusimages.  

 

 



 

 

 

 

 



 

Utvecklat medicinskt samarbete 
2014-05-14 

I början av maj träffades de personer som har uppdrag inom det medicinska området, knutet till 

Gymnastikförbundets olika landslag. Ett viktigt steg i arbetet för att stärka det medicinska stödet - inte 

bara till landslagen utan även medlemsföreningar. 

- Målet för detta första möte var att utbyta erfarenheter, diskutera samarbetsformer och hur vi kan hjälpas åt att 
skapa medicinska nätverk och stöd till medlemsföreningar, säger sportchefen Pia Josephson. 

Sammankomsten inleddes med en genomgång och diskussion kring Gymnastikförbundets utvecklingsmodell. Vad 
innebär den från ett medicinskt perspektiv och vad är det vi behöver förstå bättre?   

Pia fortsätter: - I januari 2015 planerar vi att genomföra en utbildningshelg för föreningsanknutna medicinskt 
utbildade personer,  men också för medicinskt intresserade. Dessutom kommer föreningarna att via hemsidan få 
tillgång till stöd i form av t ex enklare tester - både i förebyggande syfte och för rehab av olika skador.  Här är 
ambitionen att det ska finnas på plats redan under sommaren.  

Med på mötet var även Gymnastikförbundets nya tf. förbundsläkare, Anna Nilsdotter. Anna har till att börja med 
uppdraget under 2014. Hon är ortoped, numera framförallt aktiv inom utbildning. Anna är sedan flera år 
tillbaka  ordförande i Halmstad Frigymnaster och har en bred idrottsbakgrund - tennis, landslagsläkare i handboll 
under ett år, och ledare i studentgymnastiken.  

På bilden ovan syns från vänster till höger:  
- Marita Harringe, sjukgymnast (Hela Kroppen Sjukgymnastik och Karolinska Institutet). Marita har uppdraget att 
forma ett medicinskt nätverk för Gymnastikförbundet. Hon är bland mycket annat  tidigare tränare, gymnast  i kvinnlig 
artistisk gymnastik och trupp.  
- Anna Nilsdotter och Pia Josephson 
- Mattias Wranå – truppgymnastik, kiropraktor i Järfälla (Barkarby Mattonjernberg), ansvarig för truppgymnastikens 
kommande JNM och NM. Mattias är också tidigare gymnast och tränare. 
- Jonas Gustavsson – även han truppgymnastik och kiropraktor (Globen, Elitkliniken). Jonas arbetade tidigare med 
Örebro GF och har nu ett årsuppdrag för trupplandslaget. Han är också tidigare gymnast och tränare.  
- Kenneth Andersson, kiropraktor på Sport och Fitness Gym i Upplands Väsby. Kenneth arbetar med trampolin sedan ett 
år tillbaka, framför allt i tävlingssammanhang. Han kommer ursprungligen från Upplands Väsby Gymnastikförening och 
har också ett förflutet som ambulansförare. 
- Emma Wennersten, sjukgymnast på vårdcentral i Eskilstuna. Emmas disciplin är kvinnlig artistisk gymnastik. Hon 
arbetar en halv dag i veckan inom ramen för 'Rio-gruppen' i Eskilstuna Gymnastikförening. Emma har tidigare varit 
aktiv inom handboll. 
- A-K Wikström, sjukgymnast kopplad till SOK och Bosön. A-K arbetar med kvinnlig artistisk och gymnasterna i 'Rio-
gruppen' i Eskilstuna, SOK:s och Gymnastikförbundets gemensamma satsning mot OS i Rio 2016. Hon finns sedan tre år 
tillbaka hos EGF en dag i veckan,  och behandlar även gymnaster från trampolin och rytmisk gymnastik.  
Saknas på bilden gör Peter Gröndahl – rytmisk gymnastik.  Idrottsterapeut och fystränare i Örnsköldsvik, där han 
arbetar med många idrotter. Sedan två år tillbaka kopplad till landslaget i rytmisk gymnastik.  
Saknas gör även Tobias Lundgren, representantanten för manlig artistisk gymnastik som tyvärr hade förhinder denna 
gång. Tobias är sjukgymnast vid Kulan Idrottsskadecentrum.  
 
Birgitta Rittner 

 



 

Första rapporten från EM i Sofia 
2014-05-12 

Via Facebook fick vi under helgen den första rapporten från gymnaster och tränare som nu har landat i 

Sofia i Bulgarien och nu laddar för fullt inför tävlingsstarten i EM i kvinnlig artistisk gymnastik. Niklas 

Heckscher och Helena Andersson kommer att återkomma när det är möjligt - snabbaste rapporter som 

vanligt via Facebook-rutan här till höger på hemsidan! 

Tränarduon skriver (förkortad version):  
Då har svenska delegationen i kvinnlig artistisk gymnastik äntligen landat på EM-mark. Efter en lång och lyckosam 
förberedelsetid är det så dags att köra igång med vårens stora mål, EM och JEM. Sverige deltar med lag på seniorsidan 
och två individuella starter på juniorsidan............Allt på plats har fungerat klockrent från mat och boende till 
transporter... .....På måndag har juniorerna sin podieträning och på tisdag har seniorerna sin. Kort beskrivet är en 
podieträning som ett genrep inför tävlingen. Det är enda gången gymnasterna får träna på tävlingsredskapen, i övrigt 
tränar man i tre andra träningshallar. Det är en träning med extra nerver då också domarna sitter och tittar på. 
Tjejerna kommer nu på riktigt gå in i sin mästerskapsbubbla och dit brukar vi tränare också följa med. Så med hänsyn till 
det kommer nästa rapport efter seniorernas podieträning på tisdag. 
Hemmafronten hejar och håller tummarna som vanligt! 
Seniorlaget: Jonna Adlerteg, Emma Larsson, Lovisa Estberg, Kim Singmuang, Nicole Wanström. Juniorerna: Ellen och 
Emmy Haavisto.  

Se även tidigare utskickad pressinformation med länkar till EM-s hemsida 
 

Niklas Heckscher/Helena Andersson/BR 

 

 

http://www.mynewsdesk.com/se/gymnastikforbundet/pressreleases/sverige-taevlar-med-fullt-lag-i-em-i-kvinnlig-artistisk-gymnastik-sofia-14-18-maj-992330


Mats en eldsjäl i GK Värmdö 
2014-05-08 

Vi letar vidare bland medlemsföreningar som kan inspirera andra. En förening som vuxit mycket under de 

senaste fyra åren är GK Värmdö. Mats Ludvigsson har drivit gymnastiken på Värmdö sedan slutet av 

1980-talet. 

De av er läsare som deltog under Gymnastikforum 2013 kunde höra Mats tillsammans med Malin Andersson berätta 
om hur föreningen målmedvetet arbetat för att skapa en egen 'vi-kultur' och utveckla verksamheterna.  Man har 
mycket genomtänkt verksamhetsidé och en bred verksamhet. Här finns barngymnastik, truppgymnastik,  trampolin, 
rytmisk gymnastik. dans, gympafys och sedan 2011 också parkour och freerunning.  Föreningen växer och har idag 
runt 1300 medlemmar. 

 

Många eldsjälar 
Två gånger har Mats blivit nominerad till årets Värmdöbo för sitt arbete med kommunens ungdomar. En verklig 
eldsjäl!  Mats säger själv: -  Det finns många eldsjälar inom GK Värmdö. Vi har byggt upp en bredd i vår verksamhet, 
med kvalitet, och lyckats få en vi-känsla inom föreningen, bland annat genom att satsa på utbildningar, träffar och 
klädsel. Vi talar om föreningens mål och våra värdegrundsord, säger Mats Ludvigsson: Engagemang - Kvalitet - Vilja - 
Delaktighet - Respekt.  

 
Hallbygge - och ännu en ny hall på gång 
Under de senaste åren har GK Värmdö anställt fler duktiga tränare och på så sätt kunnat bygga upp en fin utvecklande 
verksamhet. Tillsammans med kommunen byggdes en ny hall,  som blev klar under hösten 2010. Idag,  ett par år 
senare,  behöver de ytterligare en hall. Föreningen har en lång kö igen och projekterar för ytterligare en ny hall 
tillsammans med Värmdö kommun.  
Parkour lockar  
Många tränare brinner för GK Värmdö och det smittar av sig på gymnasterna som tycker att det är jätteroligt att träna 
tillsammans. Idag har GK Värmdö en lång kö, framförallt till parkouren. 
- Vi skulle lätt kunna starta många fler parkourgrupper om vi fick en hall till, med fler träningstider som följd. Våra 
parkourläger har varit fullbokade. Intresset bland killar som vill träna parkour är oerhört stort. De tycker det är 
häftigt att göra snowboardhopp, träna volter och att få bättre kroppskontroll, säger Mats. 



Föreningen har en stor verksamhet inom truppgymnastik och barnverksamhet. Idag börjar även vuxna att efterfråga 
gymnastik och därför har GK Värmdö även träningsgrupper för vuxna och lite äldre.  De vuxna vill prova på att stå på 
händer, hänga i ringar och göra volter. Det fnns exempelvis en ledargrupp med enbart vuxna som tränar. 

Svensk Gymnastik - rörelse hela livet 
Gymnastikförbundets verksamhetsidé 'rörelse hela livet' tillämpas verkligen praktiskt här i GK Värmdö.   
-       Tillsammans arbetar vi mot målet att behålla medlemmarna längre i gymnastiken. Vi har ett bra rykte här på 
Värmdö och försöker att anpassa oss efter medlemmarnas efterfrågan. Många vuxna gör ett uppehåll i träningen när 
de bildar familj, men kommer tillbaka när de är lite äldre antingen som ledare eller för att träna själva. Det blir en 
vänförening, som håller kontakten via sociala medier där vi följer varandra och föreningen, säger Mats. 

Mats personliga slogan är ”Tillsammans i gymnastiken”. Han hoppas på att kunna fortsätta hela livet inom 
gymnastiken genom att driva GK Värmdö och vara ledare. - Jag hoppas att jag ska kunna göra en volt då och då även 
på äldre dagar, avslutar Mats. 

Besök föreningens hemsida och läs mer om föreningen! 
 

Inger Söderholm/BR 

 

 

De håller i trådarna för EUROGYM2014 
2014-05-06 

Tre och ett halvt års planering och arbete ska snart sättas i snurr för en veckas arrangemang. Snart dags 

för den nionde omgången av EUROGYM, det största europeiska gymnastikevenemanget helt utan 

tävlingssyfte. För två år sedan samlades gymnaster från hela Europa i Portugal.Den 13 juli 2014 är det 

dags för Sverige, Gymnastikförbundet och Helsingborgs Stad att stå som värdar för EUROGYM2014. Nytt 

reportage från Ida Leander Pehrson som pratat med projektledaren Ann Carlsson och hennes 

eventpraktikant Tilde Holby. 

Det handlar om ett gymnastikevenemang för unga på en helt ny nivå. Nära 5000 deltagare från 22 olika länder 
kommer att närvara under sommarens gymnastikfest. - Det är nytt deltagarrekord för EUROGYM, säger 
projektledaren Ann, som håller i trådarna för en enorm organisation där många människor krävs för att allting ska 
klaffa med arena, gatuscener, transport, säkerhet och mycket, mycket mer. Och snart är det inte många dagar kvar 
innan all planering blir verklighet.   

http://www.gkvarmdo.se/


 

- Det är en helt annan tidsaspekt med sådant här, menar Ann Carlsson.  Många kanske kan relatera och sätta sig in i 
genomförandet av en tävling. Ett arrangemang som planeras lite i förtid med ett 190-procentigt engagemang i 3-4 
dygn. Denna gång handlar det om tre och ett halvt års planering, en veckas event, workshops, boende, uppträden… en 
stor folkfest helt enkelt.  

Samtidigt som både Gymnastikförbundet och Helsingborgs stad finns och stöttar, hjälper även de tre största 
gymnastikföreningarna i Helsingborg till. GF Fram, HBG Turn och GF Ling ska bland annat rekrytera över 300 
Eventmakers för att hjälpa till under veckan inom olika områden. Kanske blir du en av dem? 

Fantastiska eldsjälar 
Hela organisationen bygger - liksom andra gymnastiktävlingar - på ideellt arbetande eldsjälar. Projektledaren Ann är 
det enda undantaget.  Organisationskommittén har utöver den sammahållande projektledaren 24 ideellt arbetande 
som alla ansvarar både för planering och genomförande av de olika aktiviteterna.  - I rollen som ansvarig 
projektledare ingår också att stödja, motivera, samordna - och ibland hjälpa dem med genomförandet, om och när de 
begär det, säger Ann Carlsson.  - Det är en mycket ung organisation. Några från lokala gymnasier, andra liksom Tilde 
från eventutbildning, ytterligare några från helt andra håll.  Frihet under ansvar är parollen och de som jobbar är 
fantastiska!  
Teori som tillämpas 
En av de som kommer från utbildning till Event Planner och får tillämpa studieinnehållet i praktiken är alltså Tilde 
Holby,  praktikant hos Ann.  Hon har varit med under ett par veckor när vi träffas och känner att hon börjar få mer och 
mer koll på saker och ting, men också att det finns mycket kvar. - Det roligaste är att inte riktigt veta vad som händer 
från dag till dag. Jag får pröva det jag redan lärt mig samtidigt som jag lär mig ännu mer, vilket är jättekul.  Den ena 
dagen är inte den andra lik! 
Flödesberäkningar 
Uppgifterna är utmanande och mycket speciella. Bland Tildes  uppgifter ligger att beräkna flödet för maten som ska 
serveras. Direkt efter invigningen den 13 juli ska alla deltagare slussas vidare till mat genom en 'vasaloppsfålla', och 
då behövs inte bara tillräcklig bemanning och tillräckligt många bord. Tildes beräkningar säger att det tar 30 
sekunder för att förse en deltagare med en 'vanlig' goodiebag med mat - och tre minuter för varje deltagare som ska 
ha specialkost.   Det kommer att behövas 66 Eventmakers för att detta ska flyta som planerat och ta 110 
minuter!   Andra siffror som ger lite dimensioner åt planeringen:  Hundratusen skivor bröd och trettontusen liter 
mjölk eller yoghurt går åt bara för frukostarna. 
Vill du själv vara med? Bli Eventmaker! 
Den 13 juli går alltså denna stora gymnastikfest av stapeln och en fantastisk vecka med massor av bakomliggande 
jobb förverkligas i ett sommarvackert Helsingborg. Fem olika Mass Squads från Sverige kommer hit för att uppträda 
på stadens scener samtidigt som ett väldigt viktigt budskap ska förmedlas i sann EUROGYM anda:  Att gymnastiken 
förenar. Ett budskap starkt förankrat i årets slogan, Movement is Life.  Det handlar om glädje - en grund för all form av 
idrott och något som alltid måste få finnas där. För varför skulle vi annars vilja lägga ner så mycket tid och energi på 
vår idrott om vi inte tyckte att det var otroligt kul?   
Vill just du vara med under EUROGYM och få uppleva en fantastisk vecka i sann gymnastikanda – varför inte anmäla 
dig som Eventmaker? Besök gärna hemsidorna för GF Ling, Helsingborgs Turn eller GF Fram för mer information och 
anmälan. 
Mer om EUROGYM2014: 
EUROGYM2014 - hemsida  och EUROGYM2014 Facebooksida 
Miljömärkt event 
Just när denna artikel ska publiceras kommer ett mejl från Håll Sverige Rent - EUROGYM2014 har precis blivit godkänt 
som ett Miljömärkt event - med den högsta poängen hittills! Gränsen för godkännande ligger vid 7 poäng och sommarens 
gymnastikevent lyckas få hela 40 av 62 möjliga poäng. Bra jobbat där Ann och alla medarbetare! 
 
 

Ida Leander Pehrson/Birgitta Rittner 

https://sportadmin.se/form/form.asp?ID=%7b5B11D3FE-78A9-4028-A3E4-68E9DE82184E%7d
http://www5.idrottonline.se/HelsingborgsTurnforening-Gymnastik/Arrangemang/9thEUROGYM2014/
http://www.gffram.se/
http://www.eurogym2014.org/
https://www.facebook.com/eurogym2014


 

Glädjen är påtaglig hos Alla Kan Gympa-deltagarna! 

Gymnaestradan ett mål för Alla Kan Gympa 
2014-04-28 

Bakom ett nytt koncept som nu sprider sig av egen kraft (och lite hjälp från Gymnastikförbundet Syds 

Alla Kan Gympa-kommitté) ligger en eldsjäl. Hon heter Birgitta Green. Pia Holm berättar hur det startade - 

och om Birgittas vision som redan från starten var att åka på en Gymnaestrada med en Alla Kan Gympa-

grupp. 

 

Pia berättar: - Birgitta Green kommer från Helsingborg och var som ung själv gymnast (rytmisk gymnastik). En av 
hennes döttrar har en funktionsnedsättning, och Birgitta startade en grupp för barn med speciella behov i GF 
Ling. Våren 2008 träffades Birgitta och jag genom en gemensam vän. Vi bestämde oss då att göra ett projekt i 
Gymnastikförbundet Syd för att fler föreningar skulle starta liknande grupper. Projektet döptes till Alla Kan Gympa. 
Visionen var barn/ungdomar/vuxna med funktionsnedsättningar skulle kunna gympa i gymnastik- 
föreningar där deras syskon, vänner och bekanta också gick på gympa. 

 
 
- Vi började med att bjuda in till en inspirationsdag för ledare/lärare hösten 2008. 2009 blev det både inspiration för 
ledare och en Cirkusdag för barn och ungdomar! 

- Birgittas egen grupp åkte på helgläger på Lingvallen och 2013 öppnades lägret upp för alla föreningar med Alla Kan 
Gympa-grupper. 



 

- Vi fick ett nätverk som snabbt spred informationen om projektet vidare. Fler och fler föreningar hörde av sig till oss 
för att starta nya grupper. Idag är det ett tjugotal föreningar som startat verksamhet,  och många fler är på gång! I 
facebookgruppen 'Alla Kan Gympa' ser man tydligt spridningen och den uppmärksamhet som projektet har fått på 
många olika platser i Sverige.  
 

 
150 personer är anmälda till årets Alla Kan Gympa-läger på Lingvallen och i sommar kommer ett gäng från Alla Kan 
Gympa att deltaga i EUROGYM i Helsingborg. Det känns som om Birgitta Greens ursprungliga vision, att en gång kunna 
åka till en Gymnaestrada med ett Alla Kan Gympa-gäng, inte är långt borta nu! avslutar Pia Holm. 

(Redaktören tycker att detta är precis ett sådant exempel som föreningen själv ska lyfta upp på RF:s Facebook-sida Låt 
Alla Idrotta, så att fler kan ta del av denna härliga aktivitet). Besök också Alla Kan Gympas Facebook !  
Här en länk till Gymnastikförbundet Syds broschyr med mer information (nedladdningsbar som PDF) 
Självklart avslutar vi med en bild på Birgitta själv - här med dottern Matilda som visar mamma vad hon tycker om 
förslaget att kasta  boll! 

  
 

https://www.facebook.com/AllaKanGympa?fref=ts
http://www.gymnastik.se/ImageVaultFiles/id_18257/cf_418/Alla_Kan_Gympa.PDF


 

Brons i barr till Kim Singmuang i Osijek 
2014-04-27 

Framgångarna fortsätter för de unga gymnasterna i det kommande EM-landslaget. I helgens Challenge 

Cup i Osijek var det denna gång den fantastiska Kim Singmuang som slog till och tog som 

förstaårssenior hem sin första bronsmedalj i barr. Sebastian Melander är nöjd med insatserna. - Det visar 

verkligen att vi har bredd i toppen! 

Det har varit tätt mellan tävlingarna för de svenska landslagsgymnasterna i artistisk gymnastik - först SM-helgen i 
Stockholm, några dagar därefter NM i Halmstad - och nu i helgen Challenge Cup i Osijek i Kroatien. Där tävlade också 
Jonna Adlerteg, Emma Larsson, Lovisa Estberg - och Kim Singmuang som lyckades bäst av alla svenska gymnaster 
denna gång.  Sebastian Melander skriver: - Kim körde en stabil barrserie och fick 13.275 i hård konkurrens med 
gymnaster från länder som Nord-Korea, Ungern och Kanada. Kim har verkligen tider framför sig - detta är ett fint 
avstamp i en senior gymnastikkarriär! 

Även de andra gymnasterna gjorde fina insatser. Emma Larsson gick till final i två grenar, både fristående och bom (i 
kvalet fick hon 13,675 i båda). Lovisa Estberg fick 12.575 i sitt fristående. Jonna Adlerteg och Kim gick båda till final i 
barr - där Jonna dessvärre hade ett fall. Emma slutade som sjua på bom efter ett fall i början av bomserien, och tog i 
fristående en femteplats med fina 13,025.- lite för många steg i landningarna. Sammanfattningsvis säger Sebastian: - 
En  tävlingshelg med bra utvärdering inför EM med några saker att finputsa - och en härlig överraskning med Kims 
bronsmedalj! 

 
Birgitta Rittner 

 



 

GGS med sin instruktör Karin Brickzén 
FOTO: Johanna Lawner (samtliga bilder) 

Hårdträning i Göteborgs äldsta gymnastikförening 
2014-04-25 

Svensk Gymnastik - rörelse hela livet är Gymnastikförbundets verksamhetsidé. I Göteborg finns ett 

mycket gott exempel hos GGS, Göteborgs Gymnastiksällskap. De tillhör landets äldsta 

gymnastikföreningar - kanske är de rent av den äldsta? Johanna Lawner har varit på besök under ett 

träningspass med idel aktiva herrar i mogen ålder. 

 
Bilden ovan: Alla bär GGS egen tröja under träningspassen 
Det muntra sorl som fanns under uppvärmningen har tystnat. Man balanserar på höger ben, höjer och sänker sig i 
takt.   - Kämpa! Bara några kvar nu, instruerar Karin Brickzén. Hon är en av GGS två instruktörer,  och överröstar utan 
problem den höga musiken. Hennes elever, alla vithåriga män över 60 år, böjer lydigt på vänster knä. Höger knä. Och 
så vänster igen. 

Låten tar slut och övningen är över. Gymnasterna pustar, men någon längre paus får de inte. 

 – Nu ska vi ner på golvet! Det är dags att öva styrka! 

 
 



Karin gestikulerar och herrarna går iväg för att hämta varsin yogamatta. De återvänder till sina platser i cirkeln, lägger 
sig försiktigt på mattorna och är redo. Musiken höjs igen. 

GGS bildades 1869 och är kanske Sveriges äldsta gymnastikförening. I början hölls träningen på en avancerad nivå och 
gruppen åkte ut på gymnastikfester i Europa. 145 år efter starten har GGS lugnat ned sig. Dagens medlemmar ger sig 
inte ut på några längre resor, utan nöjer sig med att träna ihop två gånger i veckan. I dag har föreningen 102 aktiva 
medlemmar. Alla är män och genomsnittsåldern är strax över 75 år. 

Ulf Birath, ordförande sedan 15 år, berättar att gemenskapen är nästan lika viktig som gymnastiken. 

– Det är mycket som händer i den här åldern och vi stöttar varandra genom det. Men det fysiska är viktigast. Det ska 
vara professionell motionsgymnastik. Sedan så har det sociala utvecklats mer och mer under åren. 

 

Tempot är högt. När det är fem minuter kvar av passet ger några av männen upp. De reser sig från mattorna, går 
långsamt ut mot väggarna och pustar ut. Folke Rimark (till vänster på bilden) hänger med, hela vägen till slutet. Med 
sina 90 år är han föreningens äldsta aktiva medlem. Folke har blivit lite stelare i ryggen på senare tid, men att hålla 
hela passet är inga problem, berättar han. 
– Då var vi klara för idag. Upp och hoppa, säger Karin. 

Lugn avslappningsmusik strömmar ur högtalarna. Gymnasterna andas ut. De klarade det, den här gången också. 

Efter en stunds långsam stretchning är också Karin belåten med kvällens prestation. 

– Jag får väldigt mycket energi av att träna den här gruppen. De är så fokuserade, säger hon. 

Karins elever är nöjda med sin instruktör. Hennes hårda tempo är nyttigt för dem. De känner alla att man mår bättre 
efter tisdags- och fredagsträningarna. I svettiga tröjor och kalufser plockar deltagarna nöjt upp sina mattor från 
golvet. Det är dags för nästa höjdpunkt: omklädningsrummet. Där de kan snacka och skämta med varandra. Bland 
ånga, handdukar och skratt umgås man som bäst. 

På vägen ut pekar Ulf på väskan med hjärtstartaren, 

– Den är alltid med, ifall någon skulle säcka ihop. Men än har vi inte behövt den! 

 
Johanna Lawner 

 



 

Utvecklingsarbetet i nästa fas 
2014-04-25 

Efter förbundsmötets beslut om utvecklingsmodellen och uppförandekoden för Svensk Gymnastik har nu 

det praktiska arbetet för tävlingsverksamheten kommit igång. Steg ett är att se över och föreslå 

anpassningar av olika styrdokument för de olika disciplinernas verksamhet. Först ut är truppgymnastik 

och trampolin (första arbetsmötet på bilden), i helgen samlas rytmisk gymnastik och lite senare i vår 

kvinnlig och manlig artistisk gymnastik. - Ett omfattande arbete, säger sportchefen Pia Josephson: 

Pia Josephson: -  Nu börjar det stora arbetet med att använda modellens alla fördelar för att utveckla 
samtliga  discipliners verksamhet,  från bredden till eliten. Vi hoppas på att det under resans gång kommer komma 
fram många kloka idéer och synpunkter som leder till att vi utvecklar Svensk Gymnastik långsiktigt! 

 
 
 
Birgitta Rittner 

 



 

Föreningens ledare Melissa, Anchi, Åsa och Inga-Lena 
FOTO: Lena Fridlund 

Äggympa med Gymmix Torup-Hylte 
2014-04-23 

Sporthallen i Torup fylldes annandag påsk av glada och träningssugna i alla åldrar. Föreningen Gymmix 

Torup – Hylte bjöd in till Äggympa för medlemmar och nya besökare. Tidigare på eftermiddagen 

genomfördes samma Äggympa i sporthallen i Hyltebruk. Hylte kommun har denna vår en 

friskvårdsatsning för kommunens anställda. Där samarbetar man med föreningslivet för att kunna erbjuda 

prova på-aktiviteter. En av dessa var gruppträning med Gymmix Torup-Hylte. Föreningen är också ett bra 

exempel på givande samarbete mellan två som nu blivit en! Vår Gymmix-reporter Lena Fridlund har varit 

på besök: 

Under Äggympan fick deltagarna under en och en halv timme testa tio minuter av varje pass som föreningen erbjuder. 
En upplevelsepalett av såväl latinska dansrytmer som styrketräning med fitnessboll och hantlar, liksom utmanande 
pilates till lugna toner.  

 

Två blev till en - på två orter 
Som föreningsnamnet antyder är Gymmix Torup – Hylte en förening som uppstått genom en sammanslagning av 
Torups GF och Hylte GF. Föreningens ordförande Anchi Eriksson berättar: - Idén föddes för ett par år sedan när vi i 
Torups GF behövde en vikarie och lånade in Anki Wendpapp från Hylte GF. Efter ett tag såg vi möjligheterna i att 
kunna hjälpa varandra och att avståndet mellan orterna Torup, Hyltebruk och Rydöbruk som bara är någon mil 
innebär att deltagare kan röra sig mellan de olika föreningarnas pass utan större problem. Någon väckte idén att slå 
ihop de två små föreningarna, beslut togs på årsmötena och sedan några månader jobbar vi som en förening men på 
olika orter. 

''Gymmix har gjort skillnad'  
För att få en extra skjuts i marknadsföringen av den nya föreningen beslutade man attsamtidigt bli en Gymmix-
förening. - Vi har märkt en stor skillnad nu när vi använder oss av Gymmix”, säger Anchi och fortätter: - Gymmix är ju 
känt, det har funnits ett tag så nu vet folk vad vi är och vad vi står för. När vi hette Torups GF och Hylte GF upplevde vi 
att GF ofta förknippas med barn- och truppgymnastik. Eftersom vi satsar mycket på vår gruppträning ville vi profilera 
den bättre. Vi använder Gymmix i all vår marknadsföring. Våra ledare har Gymmix-kläder, vi använder loggan i 
annonser och på hemsidan, vi använder affischerna och vi har en egen Facebooksida. 
Skogstabata! 
Föreningen kör numera elva pass per vecka under terminerna. Förutom tre intensiteter gympa erbjuds deltagare 
bland annat vattengympa, Zumba, stationsträning, pilates och Tabata. I sommar kommer inte mindre än fem pass att 
finnas tillhands för träningsvilliga motionärer. En nyhet för i år är skogstabata. Korta konditionspass där du kan välja 
på att jogga eller gå 200 meter varvas med intensiva tjugosekunders styrkepass där naturens egen träningsutrustning 
som stenar, stockar och grenar används. Korta, intensiva träningspass på cirka en halvtimme där du tränar såväl 



kondition som styrka har blivit allt populärare, så även i det halländska inlandet. Anchi som leder skogstabatan ser 
fram emot en stor uppslutning när sommarverksamheten drar igång. 

Rekommendation: samarbeta! 
Anchi rekommenderar små närliggande föreningar att överväga möjligheten att gå ihop: - Nu är det roligt att jobba 
igen. Det känns inte lika tungrott nu när vi är fler som kan dela på arbetsuppgifterna. Vi har en stabil ledarkår och 
planerar verksamheten tillsammans. Vi har fått en bättre ekonomi och kan satsa mer på att skicka våra ledare på 
utbildningar och convent.  Själva planerar Anchi Eriksson och Anki Wendpapp på att ta sista steget mot att bli 
licensierade instruktörer nu i sommar.  

Kvällssolen går ner bakom skogen i halländska Torup men framtiden ter sig ljus och lovande för nybildade Gymmix 
Torup – Hylte.  
 
Lena Fridlund/BR 

 

 

FOTO: Bilden hämtad från Gymmix Kungsängens hemsida 

Gymmix Kungsängen inspirerar 
2014-04-23 

Vi har skrivit förr om Gymmix Kungsängen och det finns skäl att återvända till denna driftiga och kreativa 

förening i Upplands-Bro. De erbjuder sina medlemmar varierande, inspirerande gruppträning, men också 

andra aktiviteter som skapar gemenskap i föreningen. De syns i sin närmiljö - Gymmixloppet i 

Kungsängen i maj är en tradition. Träningsresan till Turkiet 2013 blev en succé som nu växer vidare i 

Gymnastikförbundet Östs regi. Den resan, fulltecknad i år, ska vi förstås återkomma till med reportage 

här på hemsidan. 

Gymmix Kungsängen vänder sig både till barn och vuxna och har idag cirka 900 medlemmar. Medlemmar från elva år 
och uppåt erbjuds 21 gruppträningspass i veckan. I Gymmix utbud finns gympa, Box, Yoga, dans, seniorpass och 
styrkepass som EFIT (Effektiv Funktionell Intensiv Träning).  För barn finns bland annat Bamsegympa, 
redskapsgymnastik och Alla Kan Gympa för barn med funktionshinder.   
Gymmix Kungsängen arbetar i alla delar väldigt professionellt - men alla i föreningen jobbar ideellt. Maria Rudblom, 
ordförande sedan 2013, började träna på Gymmix Kungsängen för cirka tio år sedan och har varit ledare sedan 2007. 
Hon har sin träningsbakgrund inom Frisbeesporten med Ultimate Frisbee som huvudgren. När möjligheten till 
lagsporten försvann, letade hon efter andra träningsformer och hittade då Gymmix Kungsängen.   



Maria Rudblom på bilden nedan.  
Maria berättar: - Jag började som gympaledare och idag är jag även ledare i Box. Jag har vidareutbildat mig inom 
styrka, personlig utveckling och ledarskap. Jag tror att det framför allt är våra fantastiska och entusiastiska ledare som 
gör att medlemmarna trivs med oss. Ledarna peppar och inspirerar,  och tillsammans har vi blivit som en stor familj,  
- I Gymmix Kungsängen arbetar vi  arbetar hårt med att ledarna ska tycka att ”arbetet” är kul. Vi månar om dem och 
uppmuntrar dem att vidareutbilda sig och även  gå på olika inspirationskurser. Det ger hög standard på 
träningsutbudet. Många av utbildningarna ansvarar Gymnastikförbundet för. Ledarna får baskunskaper, men de kan 
också få en chans till vidareutbildning inom sin gren, exempelvis Afrodans.  
Det är inspirerande att se hur man i Gymmix Kungsängen kommunicerar med sina medlemmar och med 
lokalsamhället där man finns.  Föreningen använder alla redskap som erbjuds Gymmix-föreningarna - och lite till... Så 
uppskattad är föreningen att man nominerades till utmärkelsen 'Årets Inspiratör' i kommunen.   I maj arrangerar man 
vad som blivit en lokal tradition. Gymmix-loppet.  Här finns mycket att hämta för andra gruppträningsföreningar som 
vill hitta fler medlemmar - eller öka gemenskapen och samhörigheten i föreningen!  
Inspireras av några exempel: 
Se hur  Gymmix Kungsängen använder sig av Facebook - snabb dialog med medlemmar och ledare.  
Gymmix Kungsängens hemsida  och  Gymmix Kungsängens egen youtubekanal  
 
med film från träningsresan i Turkiet 2013. 
(Årets träningsresa arrangeras i år av Gymnastikförbundet Öst och går till Side den 3 - 11 maj (fulltecknad!) och vi ska 
förstås återkomma med reportage från denna!) 
 
  
 
Inger Söderholm/Birgitta Rittner 

 

 

https://www.facebook.com/pages/Gymmix-Kungs%C3%A4ngen/221885931173448
http://www.gymmixkungsangen.se/
http://www.youtube.com/watch?v=73SufFwYE2s


Alla svenska NM-gymnaster 

Guldregn till Sverige i NM i artistisk gymnastik 
2014-04-17 

Tre av fyra lagguld till Sverige. Individuellt guld till juniorerna i både herr- och damklassen - och 

individuellt guld till Emma Larsson som inte bara satte personligt rekord utan även besegrade Jonna med 

fem hundradelar! - Vi har nog aldrig haft ett starkare svenskt damlag, säger Helena Andersson - mycket 

nöjd med alla insatser både på senior- och juniorsidan. Individuellt mångkampsguld också till Ellen 

Haavisto i juniorklassen, liksom till David Rumbutis! Herrseniorerna kom på en fjärdeplats i lagtävlingen 

och bäste svensk individuellt var idag Michael Trane (sjundeplats). 

Både Emma Larsson och Jonna Adlerteg fick mycket höga poäng idag - Emma 55,350 och Jonna 55,300. Klart 
internationell nivå! - Det ser verkligen bra ut inför kommande EM, säger Helena. Jonna tog silver i mångkampen - det 
gjorde också Wilma Steen i juniorernas individuella mångkamp. Två svenska damer i toppen i båda klasserna, vad 
säger man om det? 

  
Ovan: Emma Larsson ny nordisk mästarinna, nedan Ellen Haavisto junior-NM-mästarinna! Båda bilderna 
fotograf/copyright Andreas Svensson, Westphoto. 

 
I juniorherrarnas individuella mångkamp vann David Rumbutis före Finlands Emil Soravuo - tätt följd av Kim 
Wanström och William Broman på tredje respektive fjärde plats! (Bilden nedan fotograf och copyright Andreas 
Svensson, Westphoto) 

 

I morgon går grenfinalerna. Vi återkommer då med en mer utförlig rapport från årets nordiska mästerskap i artistisk 
gymnastik.  



Dagens mångkampsresultat herrar 
Dagens mångkampsresultat damer 
Nedan ytterligare några härliga bilder från dagens tävlingar, alla tagna av den suveräne Andreas Svensson:  

 

 

 

http://score.sporteventsystems.se/Webresult.aspx?id=120
http://score.sporteventsystems.se/Webresult.aspx?id=121


 

 

 
Birgitta Rittner 

 

 

Guld och två brons till Sverige i JNM i 
Truppgymnastik 
2014-04-13 

Det har varit en otroligt tät tävlingshelg. Inte bara EM i trampolin i Portugal - SM i artistisk gymnastik - 

utan även JNM i truppgymnastik på Island. Pia Josephson rapporterar om fina svenska insatser från de 

fem tävlande lagen: Tre medaljer hem till Sverige. Guld i damklassen till Vikingarna, brons till Höganäs - 

och brons även till Brommagymnasternas herrlag. Heja Sverige! 



Under helgens Nordiska Mästerskap för juniorer i klasserna mixed, dam och herr. Sverige representerades av GK 
Motus Salto i mixed, GT Vikingarna och Höganäs GF i damklassen, Brommagymnasterna och GF Fram i herrklassen.  
GT Vikingarna från Lidingö tog hem guldet med hela 1,1 poäng före tvåan och säkrade därmed att bucklan följde 
tillbaka till Sverige sedan förra JNM. På andra plats kom Greve från Danmark, trea blev Höganäs, endast ca två 
tiondelar från silvret. Guld och brons till Sverige i damklassen med andra ord! 

Herrarnas tävling var mycket jämn mellan Vejstrup från Danmark och Holmen från Norge, där Danmark vann med ca 
8 hundradelar. Brommagymnasterna plockade hem bronset. GF Fram gjorde också en fin tävling och kom på fjärde 
plats.  
I mixedklassen gjorde Motus Salto en riktigt fin tävling -  detta var den första tävlingen för samtliga gymnaster på 
juniornivå. Vi hoppas få se dessa gymnaster många år framåt på det nationella och internationella tävlingsgolvet. 
Sverige kom femma,  och vann gjorde Holmen (NOR). Silver till  Flemming (DAN) och bronset till  Selfoss (ISL).  
Hela tävlingsdagen genomfördes på bästa sätt med fin gymnastik från lagen och härligt tryck på läktaren. 

Alla resulat finns här 
 
Pia Josephson/BR 

 

 

 

SM: idag var det Emmas dag 
2014-04-13 

Damernas grenfinaler i SM i artistisk gymnastik blev Emma Larssons dag - och Eskilstuna GF:s. Emma 

tog två av tre möjliga grenguld, i både bom och fristående, och silver i barr. Där vann Jonna Adlerteg. På 

juniorsidan gick tre av fyra möjliga grenguld till gårdagens JSM-vinnare i mångkampen, Ellen Haavisto - 

också hon från Eskilstuna. Men många andra fina insatser under dagens grenfinaler gjordes också. Hög 

klass överlag! 

Så här blev det på seniorsidan under grenfinalerna:  
 
Barr: Jonna Adlerteg, 14.400; Emma Larsson 13,650; Kim Singmuang 12.2 (alla EGF) 
Bom: Emma Larsson, 13.5; Jonna Adlerteg 13,250; Marcela Torres, 12,6 (Marcela vann också Hopp under gårdagens 
tävlingar - dock för få tävlande för grenfinal idag).  Marcela tävlar för All Star Gymnastics. 
Fristående: Emma Larsson, 13,7; Lovisa Estberg 13,350; Jonna Adlerteg 12,950. Samtliga EGF. 
Bilden nedan från prisutdelningen i JSM med Ellen Haavisto överst på prispallen:  

http://score.sporteventsystems.se/Webresult.aspx?id=117


 
 
Juniorernas medaljer i grenfinalerna: 
 
Hopp: Alva Eriksson, Hammarbygymnasterna, 13.125; Linda Holmgren Faghihi, Uppsalaflickorna, 13,075; Elin 
Sandberg, Hammarbygymnasterna, 12.725 
Barr: Ellen Haavisto, EGF,  12,850; Sofie Emilsson, Uppsalaflickorna, 11,8; Elin Sandberg, 11,150 
Bom: Ellen Haavisto, 12,900; Alva Eriksson, 11,750; Elin Sandberg, 11,250 
Fristående: Ellen Haavisto, 13,150; Olivia Schelin, Uppsalaflickorna, 12.500; Wilma Sten, Stockholm Top Gymnastics, 
12,200  
Mycket fina tävlingar både lördag och söndag - och som sagt, fina prestationer. Närmast väntar NM i artistisk 
gymnastik med start på skärtorsdagen, i härliga Halmstad.  Vi återkommer med särskild nyhet om detta under 
morgondagen. 
Samtliga resultat från SM i kvinnlig och manlig artistisk gymnastik finns på länkarna nedan:  

Damer och Herrar 
Vi ses väl i Halmstad Arena den 17  -  18 april och hejar fram de svenska lagen?! 

  
 
Birgitta Rittner 

 

 

 

Guldmän från Göteborg 
2014-04-13 

Vi ska förstås återkomma senare i veckan med ett reportage om den nye svenske mästaren i gymnastik, 

Pontus Kallanvaara. På bilden är Pontus Kallanvaara flankerad av Jan och Gösta Gustafsson från 

Göteborgs Turn - som tränat Pontus från det att han var 9 till 16 år. Jan och Gösta hedrades särskilt efter 

prisutdelningarna. Efter över fyrtio år som tränare i samma förening ska de nu sluta - och vad kan då vara 

bättre än att se SM-guldet gå till Göteborg? 

 
Birgitta Rittner 

http://score.sporteventsystems.se/Webresult.aspx?id=118
http://score.sporteventsystems.se/Webresult.aspx?id=119


 

SM-guld till Jonna Adlerteg och Pontus Kallanvaara 
2014-04-12 

Nej, Jonna ville inte släppa sin SM-titel! Med nytt personbästa (55,3) och strålande insatser visade hon 

eftertryckligt vem som skulle ta hem guldet. Hennes klubbkamrat Emma Larsson fick nöja sig med silver 

också i år (53,250). Brons till Marcela Torres, All Star Gymnastics (49,500). I morgon ska alla tre tävla igen 

i grenfinaler - dock inte i hopp där det var för få tävlande. Det blev en ny svensk mästare i manlig artistisk 

gymnastik - Pontus Kallanvaara från Göteborgs Turn, som vann med fina 81,850 före 

Brommagymnasternas Prince Mayiza och Michael Trane 77,3 respektive 77,2). 

Nedan Pontus Kallanvaara på prispallen med Prince Mayiza t v och Michael Trane t h: 

 
SM-resultaten:  

Herrarna 
Damerna 
Nedan en bildserie från prisutdelningarna - och lite till. Ett bildtips är att också gå till Gymnastikförbundets (och SM-
tävlingarnas) sponsor Vera Sport som alltid brukar lägga ut härliga bildreportage från de stora gymnastiktävlingarna.  

 

http://score.sporteventsystems.se/Webresult.aspx?id=119
http://score.sporteventsystems.se/Webresult.aspx?id=118
http://www.verasport.se/
http://score.sporteventsystems.se/Webresult.aspx?id=119


 

 

 

 



 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 
Birgitta Rittner 

 



 

Fr v: William, David och Kim 

JSM-guld till David Rumbutis! 
2014-04-12 

JSM-vinnaren 2014 heter David Rumbutis, Brommagymnasterna. Han vann mångkampen i lördagens täta 

final med 75,650 före Hammarbygymnasternas Kim Wanström (75,450) och klubbkamraten William 

Broman (74,250). Grattis alla medaljörer! 

 

Birgitta Rittner 

 

 

 

Jonas Nordfors, bronsmedaljör i DMT på EM i 
Portugal! 
2014-04-12 

Jonas Nordfors har vid EM i Portugal tagit ett välförtjänt brons i DMT! "Vi är så glada att det finns inte!" 

hälsar förbundskapten Jenny Söderlund, som hade en fin totalpoäng på känn redan i förmiddags då 

Jonas visade sig avslappnad och taggad inför finalen. FOTO: Pelle Lindström. 



 

Jonas Nordfors tävlade i dagens DMT-final med två svåra kombinationer: 

1. Fliffis B - trippel B (dubbelvolt pikerad framåt med halvskruv - trippelvolt pikerad bakåt). Poäng 35,700. 
2. Full half A - full full A (dubbelvolt sträckt framåt med helskruv i första volten och halvskruv i andra volten - 
dubbelvolt sträckt bakåt med helskruv i första volten och helskruv i andra volten): Landningen var dock utanför den 
lilla landningszonen och på gula markeringen, vilket resulterar i domaravdrag - förbundskapten Jenny Söderlund var då 
rädd att medaljchansen var borta i detta starka startfält - men tack vare den mycket höga svårigheten blev poängen 
ändå hög. Poäng 35,200. 
TOTALPOÄNG 70,900. 

Vann gjorde Mikhail Zalomin från Ryssland, silvret kneps av Daniel Perez från Spanien. Här kan du läsa 
Gymnastikförbundets pressrelease om Jonas och Linas DMT-finaler. 
 
Louise Nordenberg 

 

 

FOTO: Ida Leander Pehrson 

Motus Saltos mixedlag tillbaka på JNM efter tio år 
2014-04-09 

Det har gått tio år sedan GK Motus-Salto hade ett mixed-lag med på JNM men nu är det dags igen! Laget 

har tränat tillsammans under den gångna hösten och nu är det snart bara timmar kvar. Varven och stegen 

ska sitta på tävlingsgolvet när helgens tävlingar drar igång. Ida Leander Pehrson har besökt klubben och 

pratat med Gustav och Felicia, två av gymnasterna i laget. 

Tränarna för laget ser också fram emot att få åka iväg och tävla med laget. Den ena tränaren, Sofia Ericsson,  menar att 
ett delmål är uppnått redan i och med att vi får åka till Island - nu är det bara att köra!  
 
  

http://www.mynewsdesk.com/se/gymnastikforbundet/pressreleases/em-brons-till-sverige-och-jonas-nordfors-i-dmt-dubbelminitrampett-i-portugal-984246
http://www.mynewsdesk.com/se/gymnastikforbundet/pressreleases/em-brons-till-sverige-och-jonas-nordfors-i-dmt-dubbelminitrampett-i-portugal-984246


Gymnasterna tränar sammanlagt fyra gånger i veckan, varav två tillfällen är tillsammans. Vi har pratat med två av 
lagets gymnaster, Gustav (även kallad Strumpan),  och Felicia. Båda har tränat gymnastik en lång tid. De är taggade, 
precis som resten av laget som samlas kring oss. - Vi har en bra sammanhållning i laget, säger Gustav och får en 
instämmande nick av Felicia.  

 

De är dock inte riktigt ense när det kommer till att välja favoritgren. Gustav röstar för trampettoch Felicia för 
fristående. De är heller inte riktigt eniga om favoritvolten. Felicia väljer Tsuka, medan Gustav röstar för hel in, halv ut.  
Vi önskar förstås ett varmt lycka till till alla de svenska lagen som nu tävlar i helgen på Island.  Kör så det ryker och 
visa vad Gustav säger: 'gymnastik är fett!  

 

Mixedklassen startar kl 12.30 på lördag. Följ  Livesändningen  

 

Ida Leander Pehrson/BR 

 

http://www.sporttv.is/


 

Helena Andersson och Niklas Heckscher med alla guldgymnaster! 

Go Sweden! 
2014-04-05 

GULD till Sverige i Landskamp mot Belgien och guld i mångkamp med nytt personbästa av Jonna 

Adlerteg. Vilken uppladdning inför SM och NM de kommande två helgerna! Vi har fått en rapport från en 

nöjd Helena Andersson: 

Helena skriver: 
 'Idag har Sverige mött Belgien i en seniorlandskamp som en uppladdningstävling inför EM i Sofia senare i vår. I det 
svenska laget ingick Jonna Adlerteg, Emma Larsson, Lovisa Estberg och Kim Singmuang. Vi körde på totalpoängen 
159,262 och vann över Belgien som fick 157,763. 
  
Dessutom nytt personbästa för Jonna Adlerteg på den höga poängen 54.9, med Barr som bästa gren -  där hon fick 
14.633. Jonna vann därmed även GULD i mångkamp idag.  
 
Emma Larsson körde sin första mångkamp som seniorgymnast,  på poängen 53,765 (trots två fall i dagens tävling 
(som kostade henne 2 poäng i avdrag). 
 
Vi har nu två  gymnaster i Sverige som har kapacitet att kunna nå 55 poäng i mångkamp under året 2014. Det känns 
riktigt lovande för framtiden. Jonna Adlerteg har höjt sin utgångspoäng både i Bom och Fristående jämfört med 2013, 
och tävlade idag på en ny barrserie.  
 
Lovisa Estberg körde Bom och Fristående fallfritt,  rent och fint,  och bidrog därmed stort till laginsatsen idag.  precis 
som Kim Singmuang, som idag gjorde personbästa i hopp (14.05),Kim missade tyvärr lite på barr,  men det känns bra 
inför EM i maj.  
 
Ellen Haavisto har idag tävlat i juniorklass. Hon lyckades inte lika bra på Barr som  senast i Canada,  vilket drog ner 
hennes mångkamppoäng. Hon slutade sexa totalt idag med poängen 49.6- men visar att hon utan att göra sin bästa 
tävling som juniorgymnast kan ligga bra till poängmässigt.  
 
Våra svenska gymnaster har idag fått en bra tävling inför EM och JEM i Sofia 12-18 Maj, Tävlingen bjöd på mycket 
publik och bra konkurrens.  Imorgon går flyget hem till Sverige igen, sedan är nästa tävling SM kommande helg i 
Åkeshovshallen i Stockholm! 
 
Helena Andersson/BR 

 



 

Årets ledare uppåt väggarna 
2014-04-05 

Kevin Lind är parkourkillen från Västsverige som inte bara utövar sporten själv. Han är ledare, utbildare, 

och sitter med i region Västs parkourkommitté. Han har designat en ny parkourpark och fick under 

lördagen ta emot priset som Årets Ledare, i samband med Gymnastikförbundets Förbundsmöte i 

Göteborg. Kevin är bara 21 år men har många järn i elden och framtiden framför sig. Kajsa Kärnman 

tecknar ett porträtt: 

I mars i år blev Kevin Lind utnämnd till Årets ledare i Väst. Men inte nog med det, några dagar senare blev han 
dessutom utnämnd till Årets ledare i hela långa Sverige. 

–        Det var en skön känsla. Jag kände inte till utmärkelsen så det var en rolig överraskning.   

Kevin Lind är 21 år och bor i Sandhult, utanför Borås. Han tränar sporten parkour som handlar om att ta sig mellan 
två punkter på ett så snabbt, smidigt och effektivt sätt som möjligt. Det gäller att använda sin fantasi och utmana sig 
själv för att överkomma svårare hinder. I parkour ses hinder som möjligheter och genom att hitta vägar och lösningar 
utvecklas man. Det är grundfilosofin bakom denna nya och snabbt växande sport.   

Kevin började träna parkour för över fem år sedan. Han hittade sporten på internet och tyckte att det verkade roligt. 
Han bestämde sig för att testa själv så han började träna på sin bakgård. Numera tränar han inte bara själv utan är 
också ledare flera timmar i veckan för Borås Gymnastiksällskap, ABGS och Alingsås idrottsförening. 

–        Jag tycker det är kul och givande att vara ledare. Jag vill att mina utövare ska få känna på så mycket som möjligt 
inom sporten. 

Parkour består av både ledarledda och ledarövervakade träningar. På de ledarledda träningarna styr Kevin fullt ut 
medan på de ledarövervakade träningarna får man köra mer valfritt. Kevin föredrar de ledarövervakade träningarna 
då de är självgående och han kan lägga mer fokus på varje individ. 

–        Jag vill att de ska få ett helhetsperspektiv men samtidigt är jag väldigt mån om att de ska få uttrycka sin 
kreativitet för att nå sina ambitioner. 

När det gäller att lära sig nya övningar säger han att det gäller att lägga övningarna på en säker nivå men att det är bra 
och roligt att pusha de mentala gränserna.  

För Kevin handlar parkour mycket om personlig utveckling. För att kunna vara en bra coach och ledare är det viktigt 
att han också hinner med att träna sporten själv. 

–        Skulle jag inte hinna med att träna mina egna timmar så skulle jag inte vara en lika bra ledare. Jag behöver träna 
för att höja min egen nivå så att jag kan höja nivån för de jag coachar.  



 

Men Kevin är inte bara utövare och ledare. Han är dessutom utbildare i Gymnastikförbundet och han sitter med i 
regionen Västs parkour/freerunningkommitté. 

–        Jag får bjuda på mig själv som utbildare. Jag får visa mina ambitioner och får se vilka ambitioner deltagarna har, 
vilket är kul! 

Sedan parkourprojektet med Gymnastikförbundet startade hösten 2012 har möjligheterna att utvecklas blivit 
betydligt bättre, tycker Kevin. Sporten har fått större inflytande och för människor som inte bor i stadsmiljö så har 
samarbetet med gymnastikhallar verkligen vidgat möjligheterna. 

–        Samhället har en finare bild av sporten och vi har fått mycket mer respons. Föräldrar ger sin tillåtelse att låta 
barnen utöva parkour när det finns hallar och ledare. 

Kevin beskriver parkour som en sport där man verkligen kan hitta sig själv och utvecklas som person. -    Mitt mål är 
att utvecklas som person och få värna om sporten. Jag vill hjälpa till att ta hand om den och minska risken att den 
tynar bort. Jag vill att parkour ska bli socialt accepterat för jag tror att vårt samhälle och våra ungdomar skulle må bra 
av att ha parkour. 

Ett annat mål som Kevin har är att kunna ge tillbaka till de utövarna i sin generation som gett så mycket för sporten 
men inte fått så mycket tillbaka. -  Jag vill försöka kunna ge dem jobbmöjligheter, som till exempel stuntjobb.  

I Borås byggs just nu en parkourpark som ska stå klar till sommaren och det är Kevin som har designat den. Han äter, 
sover och lever parkour. Han ser parkour som en kanal att hjälpa folk men också att få skapa saker för sig själv. 

–        Att få jobba med parkour är frihet under ansvar. Jag vill fortsätta med det så länge kroppen orkar! 

 

Kajsa Kärnman 

 

 

 

Summering av förbundsmötet 
2014-04-05 



Förbundsmötet 2014 är avslutat och Svensk Gymnastik Vill inklusive uppförandekod och juridisk nämnd 

är klubbad. Styrelsen som ska leda implementeringen har fått en ny ledamot, Edit Eriksson, efter 

avgående Pernilla Eriksson som avböjt omval. Förbundsordförande Malin Eggertz Forsmark omvaldes 

enhälligt för en ny tvåårsperiod. Omval också av Suzanne Lundvall, Anders Caspár och Per Malmborg. På 

bilden den nya styrelsen tillsammans med GS Stefan Bengtsson. (Styrelseledamoten Patrik Tengwall 

saknas) 

 

Mötesordförande var RS-ledamoten Mona Sahlin, med Christer Holmgren som vice ordförande. På bilden ovan Suzanne 
Lundvall tillsammans med sin RS-kollega. 

 
Första dagen avrundades  med ett intressant samtal om framtidens förening - inlett av ett inlägg från Mona Sahlin som 
pratade om de stora demokratiska värdena med idrottsrörelsens ideella föreningar - samtidigt som hon manade till 
öppenhet inför nya former, anpassning till samhällsförändringar och både lyhördhet och nyfikenhet. Ungefär samma 
tema och budskap hade den föreläsare som inledde dagen, Anna Iwarsson. Ett begrepp som stannade kvar efter 
hennes inledande föredrag - som innefattade mycket mer - var 'utan spaning ingen aning' - dvs håll ögon och öron 
öppna och ha beredskap att anpassa er efter vad som sker. Inte bara här och nu. Föreningar är inte företag - ska inte 
heller försöka vara det. Idellt engagemang finns visst kvar, det växer snarare. och idrottens ideella föreningar har en 
framtid - men formerna kanske inte ska vara desamma som hittills. Fritt summerat av en av de många intresserade 
lyssnarna under förbundsmötets första dag.  

 

På bilden fr v: Mona Sahlin, Patrik Tengwall, Ahmed Al Breihi och Anna Iwarsson i det avslutande panelsamtalet. På 
bilden saknas Andreas Getzman, ledamot i valberedningen. 
 Allra sist under lördagen fick Årets Gymnastikförening - Umeå GF - och Årets ledare - Kevin Lind - ta emot sina priser 
av förbundsordförande Malin.  Båda har presenterats tidigare här på hemsidan med respektive motivering.  Umeå GF 
ska vi återkomma till. För närvarande funderar man på hur priset till föreningen, 15 tkr, bäst ska komma alla 
medlemmar till nytta. När man bestämt sig blir det ett uppföljande reportage. (Pristagarna nedan med Malin Eggertz 
Forsmark):.  



 

Under söndagen behandlades motionerna. Förbundsmötet har följt förbundsstyrelsens förslag - när det gäller 
cheerleading med ett tillägg som även motionären är nöjd med.  I behandlingen av propositionerna antogs också 
förbundsstyrelsens förslag till införande av Juridisk nämnd samt förslaget till Stadgerevideringar. I frågan om 
medlemsavgift följde förbundsmötesdelegaterna förbundsstyrelsens förslag med ett undantag - maximiavgiften som 
höjdes.  

Verksamhetsinriktningen antogs. Den ekonomiska inriktningen antogs med en förändring av det regionala stödet som 
fastställdes till 15 procent.  

Det blev ett enhälligt omval av förbundsordföranden Malin Eggertz Forsmark för ytterligare en tvåårsperiod.  Val av 
ledamöter i förbundsstyrelsen för fyra år;  Per Malmborg, Suzanne Lundvall, Anders Caspár, Edit Eriksson.  (Övriga 
ledamöter har två år kvar på sin respektive mandatperiod).  Val i övrigt följde valberedningens förslag. Ny 
valberedningssamordnare Thomas Olsson.  

Mötet avslutades i den mycket goda anda som präglat hela förbundsmötet. Malin EF tackade Gymnastikförbundet Väst 
för ett mycket gott värdskap! Nästa Förbundsmöte äger rum 23 - 24 april 2016 i Stockholm.  

 

Anders Larsson, ordförande i Gymnastikförbundet Väst, med sitt förnämliga team! 
Länk: underlagen till  förbundsmötet 
 
Birgitta Rittner 

 

http://www.gymnastik.se/Om-oss/Forbundsmote/


 

FOTO: Ia Giotis 

Brommas juniorherrar hårdtränar inför JNM 
2014-03-31 

Brommagymnasterna laddar hårt - liksom de andra lagen, GF Fram, GT Vikingarna, Höganäs GF och 

Motus Salto - inför JNM i trupp på Island och om några dagar är det dags. Den 12 april startar de Nordiska 

Mästerskapen i truppgymnastik för juniorer. Ia Giotis har följt Brommajuniorernas förberedelser: 

Brommagymnasternas juniorherrar laddar inför uppgiften och ser fram emot tävlingen. 

- Vår målsättning för JNM är att gå in med nya svårigheter i friståendet och göra riktigt bra ifrån oss i både trampett 
och tumbling med trettiosex ställda volter, säger Ludwig, 15 år. 

Det största bekymret denna dag verkar vara vilken färg på strumporna de ska ha när vi ska filma friståendet. I övrigt 
är killarna fokuserade på träningen, lugna i sitt sätt och förberedda på uppgiften.  

Även om det nu bara räckte till en svart strumpa per person just denna träning.. Om bara några dagar står de på 
tävlingsgolvet på Island och den svenska flaggan på dräktens ärm känns nog betydelsefull. 

16-årig veteran uppmuntrar 
- Våran styrka är att vi har väldigt bra sammanhållning. Vi hjälper varandra oavsett, säger Gabriel, 15 år. Walter, 16, 
sedd som en av lagets veteraner,  håller med: 

- En av mina viktiga uppgifter är att hålla humöret uppe och påverka mitt lag på ett bra sätt. Om jag är ledsen eller har 
en dålig dag ska jag inte sänka ner andra och göra så att resten får en dålig dag. Humöret står nog för en stor del av 
prestationen. Jag försöker motivera de yngre gymnasterna som inte åkt iväg på internationella tävlingar förut att 
känna sig hemma. Om det känns som vilken tävling som helst  blir de inte för nervösa - då blir det inte heller jobbigt 
att prestera normalt, säger Walter. 

Snyggt, säkert - och stolt 
Oskar och Jacob, båda 16 år, berättar om förberedelserna inför tävlingen. De har lagt mycket tid på att träna till 
”semi”, landningsmatta i grop, för att bli säkra på sina varv och landningar. De har fokuserat  på detaljer, teknik och 
stil, mer än att höja upp svårigheten ytterligare.  - Det ska vara snyggt och säkert, säger Jacob. 

Det är imponerande att både se killarna träna och prata med dem. Här finns  ödmjuk mognad i sättet de pratar, och de 
är glada och fokuserade. När det är dags för fristående tar de för sig och det syns att de är stolta över både sitt 
program och vad de har att komma med i den grenen. 

- Jag ser verkligen fram emot att få tävla utomlands och träffa lite nya människor. Tävlingen är jag riktigt taggad för. 
Det ska bli sjukt fett, säger David, 13 år. 
Sverige representeras även av GF Fram på herrsidan samt GT Vikingarna och Höganäs GF på damsidan - och av Motus 
Salto i mixed. Det senare laget ska vi presentera i morgon i en ny frilansartikel! 
 

Ia Giotis/BR 

 



 

Sportchefen om utvecklingsarbetet 
2014-03-28 

Förbundets sportchef, Pia Josephson, började i september förra året. Hon är idag inte bara ansvarig för 

samtliga sju tävlingsdiscipliner utan har också ansvaret för utvecklingsarbetet som gått under 

arbetsnamnet ’Den svenska gymnastikmodellen’. Idag, ett drygt halvår senare, har de första stora stegen 

i detta komplexa arbete genomförts. Vi har intervjuat Pia om hur långt man kommit med uppdraget från 

förbundsstyrelsen. 

Efter en remiss till samtliga medlemsföreningar ska förbundsmötet 2014 i början av april besluta om de väl 
förankrade förslagen.Som vi tidigare berättat här på hemsidan omfattade Förbundsstyrelsens beslut flera delar (i 
slutet av intervjun finns länkar till tidigare information): 

• Ett godkännande av Utvecklingsmodellen för Svensk Gymnastik,  inklusive ett förslag till uppförandekod för 
svensk gymnastik i sin helhet – från den tidiga barngymnastiken till breddverksamheten och tävlingsverksamhet 
på olika nivåer. 

• Beslut om en remiss av förslaget till samtliga medlemsföreningar. 

• Beslut om införande av en utvecklad modell för svensk landslagsgymnastik redan från årsskiftet 

• Införande av utvecklade former för tävlingsgymnastikens förutsättningar, regler och riktlinjer 
Remissen genomfördes januari – februari och gav sammanfattningsvis ett rungande ’JA’ till både utvecklingsmodellen 
och till förslaget att införa en särskild uppförandekod - i det senare fallet handlar det om över 90 procent av de 
föreningar som besvarat enkäten som också uttalat ett tydligt stöd till förslaget. 

Det måste kännas som ett gott stöd i det vidare arbetet? 
Pia Josephson: - Ja, det gör det. Och det är nödvändigt. Förbundet kan och ska sätta regler, riktlinjer och stå för 
utbildningsverksamheten av alla ledare. Men genomförandet, utvecklingen och uppföljning av efterlevnaden av 
verksamheten sker i föreningarna.  Det framgår också tydligt av remissvaren att det är så man vill ha det. 
Hur långt har ni kommit i arbetet med att genomföra vad förbundsstyrelsen bestämde i december?   
Pia svarar: - Flera stora insatser är genomförda, och inleddes i många delar långt innan jag tillträdde, genom det 
förarbete som skett för att ta fram beslutsunderlagen. Men nu har det gått in i en mer intensiv fas. En viktig del är att 
öka kunskaperna och bredda stödet till elittränare inom samtliga tävlingsdiscipliner på landslagsnivå (senior och 
junior), i frågor som rör nutrition, skadeförebyggande arbete, mental träning, självmotiverade gymnaster. 
 
- I januari genomförde vi en Elitträningarutbildning för över 150 deltagare med externa föreläsare från RF Elit. Det 
var en fortsättning på en första motsvarande utbildning i slutet av 2013. Det får också en fortsättning längre 
fram. Utbildningsinsatser som dessa är oerhört viktiga. 
Hur ser det medicinska stödet till landslagsgymnasterna och deras ledare ut? 
- Det varierar för de olika landslagen.  Vi har intensifierat samarbetet med RF Elit,  vår långsiktiga partner, främst för 
kompetensutveckling av våra tränare,  men också utbildning och stöd till landslagsgymnasterna. Idag är en - i vissa fall 
flera - sjukgymnaster/fysios kopplade till alla fem landslagen. Det är en bra grund att bygga vidare på. Ambitionen är 
också att vi ska hjälpa tävlingsföreningar att förstärka sitt lokala stöd inom området. 
 
- Utmaningen är att hitta långsiktiga lösningar och balansera mellan att bygga väl underbyggda data för beslut 
framåt,  samtidigt som vi har ett stort behov att förstärka det löpande direkta stödet. Vi har en stor verksamhet och 
det är viktigt att vi hittar lösningar som fungerar för, och är direkt till nytta för verksamheten, våra gymnaster och 
deras tränare. Ett exempel är att vi under våren börjar med skaderegistrering för alla våra landslagsgymnaster, för ett 
forskningsprojekt som samlar data för framtiden och utvecklar vår kunskap kring frågorna. 



Medicinskt råd och förbundsläkare - hur är situationen där? 
Pia svarar: - Det vore fel att säga att vi är färdiga med organisationen av just denna del av det medicinska stödet. Ann 
Edner tog uppdraget som förbundsläkare under 2013 men har avsagt sig en fortsättning. Vi arbetar för en hållbar 
framtidslösning. I dagsläget skulle jag säga att samarbetet med SOK och RF Elit ger oss de resurser vi behöver just nu 
på området, men på längre sikt kommer det att  behöva byggas ut.  
 
- Uppbyggnaden av ett medicinskt nätverk  pågår under ledning av Marita Harringe. Där är målbilden att vi ska kunna 
utveckla stödet för tävlingsföreningar i den ’vardagliga’ träningen. 
Nästa steg efter förbundsmötet? 
- Vi har genomfört en omfattande, detaljerad nulägesanalys av tränings- och tävlingsverksamheten inom 
samtliga tävlingsdiscipliner. Den är grunden för nästa steg. Vi gör en genomgång av vad som måste  förändras i 
tränings- och tävlingsupplägg och respektive reglementen för att leva efter utvecklingsmodellen för Svensk 
Gymnastik. Arbete kommer att pågå under hela 2014 och även 2015.  Därefter ska en motsvarande översyn av hela 
vår utbildningsverksamhet göras. 
Det låter som om du har ett långt arbete framför dig? 
- Inte bara jag! Jag tror att vi själva inte till fullo insett omfattningen av utvecklingsarbetet. Men vi har hela tiden sagt 
oss att det ska göras grundligt, gediget och med det tålamod som krävs. Jag vill åter betona att det är en förutsättning 
att tiden för ordentlig förankring med berörda ledare,  föreningar och kommittéer finns i allt arbete.  Och inte minst, 
parallellt med utvecklingsarbetet ska vi fortsätta med allt bra som redan pågår och ta hand om allt bra som 
uppstår!  Glöm inte att gymnastiken växer hela tiden, vi har barn i kö till verksamheterna, framgångar på 
tävlingsarenorna, nya spännande verksamheter som till exempel parkour och tricking att utveckla, avslutar Pia. 
  

Länkar till tidigare publicerat material:  
Svensk Gymnastik Vill 
Landslagsgymnastik och tävlingsverksamhet 2014-2015 
Remissmaterial om Utvecklingsmodell och uppförandekod 
 

Birgitta Rittner 

 

 

Kreativa Sofiaflickor söker nya ledare 
2014-03-17 

Vad ska vi göra åt våra långa köer? Så funderade man i Sofiaflickorna. Ordföranden, Tina Sahlén, berättar 

om en lyckad aktivitet för att rekrytera fler ledare - något att ta efter i andra föreningar? 

http://issuu.com/gymnastikforbundet/docs/svensk_gymnastik_vill_slutversion_1
http://www.gymnastik.se/Startsidenyheter/2014/2014Annat/Kvartal1/andslagsgymnastikochtavlingsverksamhetfaststalldinriktningfor20142015ochfortsattutvecklingsarbetemedimplementation/
http://www.gymnastik.se/Startsidenyheter/2014/2014Annat/Kvartal1/ViktigforeningsremissomUtvecklingsmodellforsvenskgymnastiksamtUppforandekodforsvenskgymnastik/


 
Tina Sahlén, ordförande i Sofiaflickorna (och ledamot av förbundsstyrelsen) berättar: 
  - Att köerna växer till gymnastiken är ingen nyhet. Till Sofiaflickorna står idag över 500 barn i kö. Sedan ett par år 
tillbaka arbetar vi efter en plan för att rekrytera ledare för att kunna starta nya grupper. Men kön är fortfarande lång 
och vi satte oss ned och funderade över hur vi kan erbjuda våra köande något ändå. Vi vill ju så gärna att fler ska få 
möjlighet att ta del av vår förening och det känns frustrerande att så många barn vill börja men vi inte kan erbjuda 
dem plats. Vi pratade även om hur vi skulle få fler av våra ungdomar i föreningen att vilja bli ledare.  
- Idén om att bjuda in alla köande till en prova-på-träning kom upp. Då skulle vi få chansen att visa upp vår 
verksamhet samt erbjuda våra ungdomar att tillsammans med erfarna ledare pröva på ledarrollen under en dag.  

- Vi skickade ut en förfrågan till våra ledare och till de ungdomar vi hade i vårt medlemsregister. Sedan bokade vi in 
två dagar i Sofia skola med två prova-på-träningar per tillfälle. 
Stort gensvar 
- Sedan bjöd vi in barn födda 2007-2010. Gensvaret blev enormt! Lördagen den 8 mars blev första tillfället och 
ungefär 60 barn kom. På båda passen hade vi fem utbildade ledare och 19 ungdomar. Ungdomarna hjälpte 
gymnasterna och visade övningarna efter instruktioner från utbildade ledare på de olika stationerna. Vid båda 
tillfällen hölls information för föräldrarna om Sofiaflickorna. Samtidigt bjöds de in till ett möte med mer detaljer om 
hur man blir ledare i Sofiaflickorna. 13 föräldrar fyllde i papper på att de var intresserade av att komma på ett sådant 
möte. 

 

- Till nästa tillfälle har ytterligare många barn anmält sig, flera av ungdomarna har anmält intresse för att bli ledare 
och förhoppningsvis lockar vi nu in ytterligare nya ledare bland föräldrarna! 

Det blev en rolig dag för alla inblandade och vi ser fram emot nästa tillfälle!  

Sofiaflickornas hemsida 
 

Birgitta Rittner 

 

http://www.sofiaflickorna.se/


 

Kevin Lind från Borås GS 

Årets ledare Kevin Lind, Årets förening Umeå GF 
2014-03-13 

Vid styrelsemötet den 10 mars utsåg Förbundsstyrelsen Årets förening och Årets ledare 2013: Kevin 

Lind, Borås GS, och Umeå Gymnastikförening. Båda mottar den officiella utmärkelsen vid Förbundsmötet 

den 5 april i Göteborg. Förutom äran belönas Årets ledare med ett stipendium på 10 tkr, och Årets 

förening får 15 tkr. Vi gratulerar! 

 

Förbundsstyrelsens Pernilla Eriksson var den som fick nöjet att informera Umeå Gymnastikförening om utmärkelsen. 
Det skedde vid föreningens årsmöte den 12 mars. (I mitten med blommor i famnen står föreningens ordförande 
EvaMarie Andersson och till höger om henne Pernilla.)  Pernilla läste upp styrelsens motivering till utnämningen:  
"Umeå Gymnastikförening är en förening som jobbar med siktet framåt mot Vision 2020. Föreningen har aktivt 
arbetat med ledarrekrytering och ökat sitt medlemsantal. De har under 2013 arbetat med ett stort 
föreningsutvecklingsarbete, och lever idag upp till sin vision Rörelseglädje hela livet! 
Föreningen har verksamhet för alla åldrar. Barngymnastik (licensierad Bamsegympaförening), Truppgymnastik, 
Artistisk gymnastik och Gymmix gruppträning.  
Tillsammans med andra gymnastikklubbar inom kommunen arbetar Umeå GF intensivt för att kommunen ska bygga 
en hall anpassad för gymnastik,  så att de ska kunna ta emot ännu fler gymnaster i sin verksamhet. Potentialen är stor! 
Föreningen vill växa! " 
Årets ledare, Kevin Lind från Borås Gymnastiksällskap, är född 1992:  
"Kevin är tränare i Borås GS och har på ett effektivt och engagerat sätt byggt upp Freerunning i Borås under 2013 - ett 
led i hans och föreningens arbete för att hitta nya ledare och nya vägar för att locka fler ungdomar till 
gymnastikhallen. Kevin är också utbildare i Parkour och en flitigt anlitad utbildare i Gymnastikförbundet Väst. Han 
ansvarar för Freerunning i regionens nystartade Parkour/Freerunningkommitté.  
 
En god representant för förbundets unga, begåvade och outtröttliga ledare som inte ser några hinder eller gränser och 
i sitt arbete utvecklar bredden inom Svensk Gymnastik!" 
Båda utmärkelserna och stipendierna delas ut 'formellt' under Förbundsmötet 2014.  

Vi har ambitionen att återkomma med lite djupare reportage om både Umeå GF och Kevin Lind! 
 

Birgitta Rittner 



 

Oscar Alsenfelt på bommen i Leksands GF 

Hockeyspelare på bom 
2014-03-10 

Har du sett en hockeymålvakt på en bom någon gång? I Leksand händer det faktiskt varje vecka. Lele 

Matsson, själv före detta hockeyspelare, hjälper målvakterna bli bättre på isen genom att förbättra styrka, 

flexibilitet och balans med gymnastikträning. - Det finns mycket att vinna i samarbete mellan gymnastik 

och andra idrotter! 

I Leksands GF tränar Lele Matsson inte bara landslagsgymnasten Ece Ayan utan också hockeyspelare i gymnastik. 
Målvakterna i Leksands IF har, under fyra år, regelbundet tränat upp styrka, flexibilitet och balans genom klassisk 
gymnastikträning. Resultaten är riktigt bra, utvecklingen enorm och framför allt har skadorna minskat. 

 
Lele Matsson 
-          Våren 2011 tog Jonas Leven, målvaktstränare i Leksands IF, kontakt med mig och var intresserad av ett upplägg 
speciellt för målvakter. I gympahallen jobbar vi med att utveckla det fysiska. Flexibilitet och styrka står i fokus och det 
ska även vara skadeförebyggande. Kan vi utveckla det fysiska 5-10 % bara kommer resultatet på isen också. Ofta blir 
utvecklingen betydligt större än så, säger Lele. 
Lele använder sig av två upplägg. Ett under säsong där fokus är underhållande träning. Under den tiden körs 
balansövningar på bom, korta specifika styrkeövningar som är individuellt anpassade och ett flexibilitetsprogram som 
är gjort för att målvakterna ska bli vigare. Under sommarens uppbyggnadsträning körs längre pass där styrkan byggs 
upp i olika progressionssteg. Samtidigt läggs också mer fokus på flexibilitet och en hel del balansövningar, ofta på 
bom. 



Träningen har inte bara stärkt målvakternas fysiska styrka och flexibilitet. En viktig del av träningen är den 
skadeförebyggande biten. Problemområden för hockeymålvakter så som till exempel höfter har stärkts och stretchats 
vilket har bidragit till betydligt färre skador och känningar hos killarna. 

 

Målvakterna (Joel Gistedt på bilden ovan) tränar till exempel olika hopp på bommen. Ljushopp med halvskruv, 
grupperade hopp och även någon kullerbytta. Andra övningar är piklyft i ribbstol, handstående på matta och 
pendlingar i herrbarren. Enligt Lele tränar killarna riktigt bra,  men givetvis finns det en del olikheter mot att träna 
gymnaster. 
-          Haha, ja det är verkligen stor skillnad på kroppar men det går att göra samma saker. Hockeyspelarnas 
förutsättningar är oftast sämre när de kommer men jag brukar säga att då går det också att göra större framsteg, 
säger Lele. 

Lele försöker använda sina kunskaper inom gymnastik men också sin bakgrund som hockeyspelare för att hitta de 
mest effektiva övningarna. Han säger att det finns mycket att vinna i att samarbeta mellan idrotter och att vi alla kan 
lära mycket av varandra. 

-          Killarna som kommer och tränar är riktiga proffs ända ut i fingerspetsarna. De vet varför de är här, deras 
skicklighet som hockeyspelare är på en mycket hög nivå och den utvecklar de i ishallen. De kommer hit och är ruskigt 
motiverade. Jobbar, frågar och kämpar. Jag tror att den inställningen är helt avgörande när de kommer till hallen. 
Dessa killar kommer, och vill bli bäst, säger Lele. 

I Leksand är hockeyn stor. Kanske större än någonting annat. Lele själv tränade hockey i Leksands IF till dess att han 
blev arton år. Hans morbror spelade i NHL och hela familjen var engagerad i sporten. Jag funderar över hur det då 
kommer sig att han är tränare i gymnastik sedan tjugofem år tillbaka. En riktigt duktig sådan dessutom. 

-          Ja… jag visste att den frågan skulle komma. Jag träffade min fru som hade tränat gymnastik hela sitt liv. Hon 
'lurade' mig att ta en träning med sin elitgrupp som hon då hade i Leksand och sedan var det kört. Jag blev helt såld på 
gymnastik direkt, säger Lele. 

 
  
 
Ia Giotis/BR 

 



 

GympaKidz i Hudik 
2014-03-04 

Hudikgympan får besök igen och den här gången handlar reportaget om GympaKidzAction för barn 

mellan åtta och tolv år på Östra skolan i Hudiksvall. Ännu ett inspirerande reportage från en förening där 

det verkligen inte saknas rörelseglädje och kreativitet. 

-          Halloj, kom och sätt er på tjockmattan så har vi samling, ropar en av ledarna i salen.  
 
De går igenom en uppvärmningsövning och strax är barnen igång. De gör en parövning med boll. Sedan blir det 
skeppsbrott och tempot ökar. Elise Wadin Flodman, 11 år, kämpar hårt och passar på att vila lite medan hon gömmer 
sig för jägarna. 
-          Jag blir så trött, klagar hon med glimten i ögat, för det märks att hon tycker det är kul även om det är jobbigt. 

Vi går åt sidan en stund och hon berättar att hon började med actiongympa för ett år sedan, och att hon lärt sig massor 
sedan dess. 

 

-          Jag har blivit mycket vigare och starkare, säger hon. Vi stretchar en del och nu kan jag nästan gå ner i split, det 
kunde jag inte alls innan. Och så vinner jag ibland i armbrytning i skolan, det gjorde jag inte förut, och det är för att jag 
blivit mycket starkare, säger hon stolt. 

Förutom gympan så rider hon på fritiden, och hon tycker att hon blivit lite bättre på det också, kanske tack vare 
styrkan. Hennes favoritredskap i gympan är flickiskudden, men det som är allra roligast är volterna. 

-          Ja, volter på trampetten är det som är roligast. Och att hjula och stå på händer, fyller hon i och springer iväg till 
nästa övning, som är en gladiatorbana. 



 

Först är ledarna gladiatorer, sedan får alla barn som vill turas om att vara gladiatorer. Det gäller att ta sig förbi två 
gladiatorer som har varsin pilatesboll. Banan är täckt av tunnmattor och några hinder, och det är både utmanande och 
pirrigt. Man måste vara lite påhittig för att ta sig förbi. 

Alfred Björke, 9 år, och Jesper Ström, 10 år, är båda nybörjare inom actiongympan, ja inom gympan över huvud taget. 
De har bara varit med några gånger, men vet redan att de kommer att fortsätta. 

 

-          Vi gillar att hoppa och att göra volter, berättar de tillsammans. Vi brukar hålla på med parkour på rasterna i 
skolan, utomhus alltså, och actiongympa är lite likt. Ja, fast säkrare liksom, för här har vi ju tjockmattor och så. 

De säger att de vågar mer nu, att de vågar hoppa på högre stenar och göra bättre snurrar jämfört med innan de 
började på gympan. 

-          När man känner sig säkrare blir det roligare, förklarar de. 

Och säkrare blir de i gympasalen där det finns mattor och ledare. Det allra roligaste är voltträningen på trampetten, 
och gången innan fick de prova bakåtvolter. 

-          Det var nytt för oss, så det var häftigt, ännu roligare än framåtvolter! 

Agnes Lundvall, 9 år, är gladiator och när det är dags för byte berättar hon hur det kom sig att hon började med 
actiongympa. 

-          Det var prova på, och pappa och mamma följde med mig, och så tyckte jag att det var jättekul. Det är mer än ett 
halvår sedan nu. Jag får lära mig en massa nya saker, och så lär jag känna nya kompisar! 

Agnes kände ingen i gruppen innan, och har aldrig varit med i gympa förut. Hon har inte varit med i så många 
aktiviteter på fritiden tidigare, bara lite dans och körsång. Men actiongympa passar henne jättebra, säger hon, och hon 
ger samtidigt beröm till ledarna: 



-          De hittar på så roliga saker hela tiden. Till exempel fick vi ha cirkusgympa för ett tag sedan, med styltor och 
påfågelfjädrar och tallrikar på pinnar. Det var svårt – men kul! 

Agnes pappa, Olof Lundvall, kommer för att hämta henne efter träningen. Han bekräftar att dottern mår bra av 
actiongympa. 

 

-          Hon har inte varit så idrottsintresserad förut, men när det här kom upp tyckte hon att det verkade spännande. 
Vi märker hemma att hon trivs och utvecklas, för hon berättar så mycket om vad de gjort på träningen, om svårigheter 
med nya övningar och så. Sedan växer hon på andra sätt också, till exempel med sådant som är kompisrelaterat. Här 
kände hon ingen från början. Det ställer krav på mod. 

 

Ledarna har byggd upp en kvadrat av bänkar, och barnen leker bollkull, eller Bollkvadraten som leken också kallas. 
Svårighetsgraden ökar när fler bollar används. Det skrattas en hel del och när det är dags att avsluta träningen är 
barnen strålande röda om kinderna och har svårt att slita sig från gympasalen. Ledarna Lena Rahm och Teresia Thyr 
är precis lika röda om kinderna och glada i sinnet när de pustar ut efteråt. 

-          Man går igång på vissa av barnen, säger Teresia. När de klarar något de först sagt att de inte kan, och man ser 
hur det lyser i ögonen på dem – det är en fantastisk känsla för mig som ledare. 

De har varit ledare för GympaKidz Action i drygt ett år. Men båda har lång erfarenhet av att leda barngymnastik inom 
HudikGympan, över tio år vardera inom bredd- och truppgymnastik. De berättar att det föll sig ganska naturligt att 
föreningen skulle starta actiongympa. 

-          Vi har många barn i kö till föreningen, säger Lena, och hellre än att stå i kö till trupp tyckte vi att vi kunde starta 
upp action. Sedan är det ju inte alla som vill tävla heller, och då passar det här väldigt bra. Eftersom vi blandar så 
mycket från våra tidigare år som ledare får alltid något barn glänsa lite extra. 

I många idrotter är man för gammal att börja som tio-tolv-åring, säger de, men actiongympan går utmärkt att börja då. 
De betonar att behovet av rörelse är stort bland dagens barn, särskilt att klättra: 

-          Släpper man in ungar i en gympasal så klättrar 95 procent av dem upp i ribbstolarna direkt. Många har inte fått 
klättra så mycket någon annanstans. På dagis till exempel så sågar man av grenarna för att barnen inte ska klättra i 
träden, men vi märker ett otroligt behov av att just få klättra, säger Teresia. 

De tränar den här gruppen en gång i veckan i gympasalen plus en lördag i månaden i en redskapshall. 



-          Det är så härligt att se barnen växa. Ingen av oss har ju egna barn i föreningen längre, säger de och skakar på 
huvudena, och ändå kan vi inte sluta, för det ger så mycket tillbaka. Det är en fantastisk ålder att jobba med, just när 
barnen är mellan åtta och tolv år. 

De uppmanar andra föreningar som inte har GympaKidz Action att börja med det. Särskilt som de tror att det finns så 
många barn som inte rör på sig tillräckligt mycket idag. 

-          Barnen har det i sig, säger Lena. Låt dem komma och lattja en timme. Actiongympa är väldigt lätt att starta som 
förening. Färdiga program är perfekt, det är bara att sätta igång! 

 
Anna-Karin Widehammar/BR 

 

 

FOTO: Annika Berggren, Gymmix Boden 

Team Gymmix i Boden - personlig träning i grupp 
2014-03-03 

Den nuvarande gruppträningen på Gymmix i Boden fungerar bra, men en del som tränar vill ha en större 

utmaning. Det är anledningen till att Annika Berggren och Katrin Sjögren sedan januari i år har utökat 

träningen till en ny nivå, Team Gymmix. Läs och inspireras: 

Träningen går ut på att träna hela kroppen genom säsongsbundna sporter tillsammans med olika teknikövningar. Det 
ska bli ett team som tränar, stöttar, pushar och lyfter varandra för att nå det där lilla extra. Team Gymmix är en 
personlig träning i grupp, ”PT i grupp”.  Målet är att klara Kamrumklassikern i Harads, utanför Boden. En klassiker 
som innehåller skidåkning (6,3 km), cykel (38 km) och löpning (5,7 km).  

Säsongsanpassad träning 
Team Gymmix säsongsanpassar sin träning utomhus. Annika berättar:  
-      På vintern tränar de skidåkning med teknik, skidgympa, cirkelträning och konditionsträning. Allt som behövs för 
att bli en bra skidåkare.  På våren är det cykelträning med ”Bike fit”,  dvs rätt sittställning och position på cykeln för 
att kunna cykla fortare och förebygga skador.  På sommaren tränar de löpning med  löpteknik, styrka och spänst för 
löpare.  
Att ha ett mål med sin träning får många att lyfta sig lite mer. Kamrumklassikern är ett mål, men inte ett måste för 
deltagarna. Team Gymmix är en grupp som peppar och stöttar varandra för att anstränga sig aningen mer.  



 

Facebook-grupp 
Team Gymmix har en egen facebook-grupp för sina medlemmar. Här kan de finna andra att träna med utanför teamets 
träningspass. Många som har skiftarbeten hittar varandra och kan exempelvis åka iväg för att simma, träna 
backintervaller eller något annat. 

- Team Gymmix är flexibelt i sin träningsform. Om det exempelvis inte finns snö för skidåkning, kan vi träna 
snöplumsning på en äng. Mitt i sommaren kan det bli military army-träning upp- och nerför en backe. Vi kan ha 
megapass där vi lägger ihop 3-4 gympapass på en dag. Det viktiga är inte vad vi gör utan att vi tränar, har kul och blir 
ett sammansvetsat team, säger Annika Berggren. 

Alla tränare är specialister inom sina områden. Annika är längdåkare och har vunnit SM och blivit fyra i VM för 
veteraner. Hon håller både i skidträning och skidteknik tillsammans med Katrin Sjögren. Ansvarig för cykelträningen 
är en cykelklubb från Boden. Gymmix har även en terränglöperska som är teamets tränare i löpning. Inom kort 
planerar de även föreläsningar om kost vid träning.  

För att öka teamkänslan ingår klädsel i deltagaravgiften. Teamet får tights och T-shirt, startavgift till 
Kamrumklassikern, extra träningstillfällen och föreläsningar.  

-      Klassikern börjar den 15 mars med längdmomentet och då hoppas vi att många vill och kan vara med, avslutar 
Annika Berggren.  

Härlig inspiration! Var hittar vi nästa förening som gjort det där lilla extra? Hör av er till birgitta.rittner@gymnastik.se 
om ni vill att vi ska skriva också om er! 
 

Inger Söderholm/BR 

 

 

Daniel Sundell 



Återbesök hos PowerFit 
2014-02-28 

Tuff träning är inne och har många olika namn. PowerFit är Hammarbygymnasternas. Vi skrev redan för 

några år sedan här på hemsidan om denna gymnastikgrundade träning som startade hösten 2011. Sedan 

dess har det här med intensiv tuff träning verkligen exploderat! Nu har vi varit på återbesök hos Daniel 

Sundell för att följa upp hur verksamheten går: 

Hammarbygymnasterna sökte en verksamhet för vuxna som inte var på elitnivå. 
Genom att utgå från den grundmotoriska träningen utvecklade tränarna Daniel Sundell och Hasse Goldring en ny 
gymnastikform för vuxna, PowerFit. En blandning av gymnastik och styrka och en träning som använder 
gymnastiksalarnas redskap i kombination med den egen kroppstyngden, där man hänger i ringar eller klättrar uppför 
rep, och tränar styrka med kroppen som motvikt i stället för tyngder.   

 
 
55 åringar står på huvudet 
Uppvärmningen är en ren gymnastikträning med traditionella gymnastikredskap. Då får man hänga i ringar, stå på 
händerna eller hjula. Många har inte gjort detta sedan de gick i skolan och nu får alla möjlighet att lära sig det igen. 
Vissa får en nostalgikick av att vara i gymnastiksalen igen.   
Alla tränar efter sin egen förmåga och det får gärna ta tid innan man kan göra en kullerbytta med rätt 
teknik.  Grundtanken med PowerFit är att man ska träna under 40 sekunder och vila i 20 sekunder.   

 
 
Träna styrka utan tyngder 
PowerFit träningen är en cirkelträning med elva stationer. Vid alla stationer finns gymnastikredskap. Här tränar både 
gamla gymnaster och de som inte tränat på länge. Man tränar bland annat styrka med kroppen som motvikt i stället 
för att använda tyngder. Det finns tre träningsnivåer för varje övning, beroende på hur vältränad man är.   

 
 



PowerFit  erbjuder ännu ett alternativ inom svensk gymnastiks breda utbud av verksamheter,  där målsättningen är 
att fler ska kunna träna gymnastik i olika åldrar och livsfaser,  och utveckla den egna kroppens förmåga.  
-      Vi har många vuxna som frågar efter gymnastik. Det finns ofta bara en klassiskt organiserad gymnastik på högre 
nivå. Med PowerFit modellen tycker vi att vi hittat en avancerad gymnastik för vuxna, som inte är på elitnivå.  Alla kan 
prova på den här gymnastiken, säger Daniel Sundell, huvudtränare för Hammarbygymnasternas PowerFit.  
Tillgången till gymnastiksalar och gymnastikredskap är begränsad på många orter och definitivt i Stockholm. 
Hammarbygymnasterna är idag relativt ensamma om att kunna erbjuda den här typen av träning. 
 

 
 
-      Som utbildade gymnastiktränare  erbjuder vi en träningsform som vi verkligen kan, säger Daniel Sundell. 
PowerFit är en funktionell träning, en naturlig rörelse som kroppen är byggd för att göra. Därför är gymnastik så 
fantastiskt bra!  
Hammarbygymnasterna har idag fyra pass i veckan med fyra olika instruktörer.  Man tar emot 22 deltagare per pass. 
Deltagarnas ålder varierar från 20 - 55+. Deltagarna väljer själva vilken dag man vill gå på och bokar upp sig på passen 
via hemsidan. Inspirerande, eller hur? Och tipsa oss gärna om liknande verksamheter baserade på gymnastik på andra 
platser i landet! 
 

Inger Söderholm/BR 

 

 

Brandman...och nu gladiator 
2014-02-27 

TV4 släppte nyheten i veckan - den f d gymnasten Stephanie Pizzignaco är också aktuell som en av 

kämparna i vårens omgång av Gladiatorerna. Den 19 april sänds avsnittet. Ia Giotis har gjort en ny 

intervju med 'Steffi': 

Gymnasten som mot alla odds blev brandman, Stephanie Pizzignacco, är aktuell i en ny spännande utmaning. I vår kan 
vi se henne fightas med vrålstarka motståndare i programmet Gladiatorerna på TV4. 
-          Att möta Gladiatorerna var en upplevelse i sig och förstås en ny stor utmaning. Jag var aldrig rädd för dem och 
hade nog ingen överdriven respekt för dem bara för att de är starka heller,  och det tror jag gjorde det hela lite lättare 
mentalt, säger Stephanie. 



Gymnastikbakgrunden fördel 
Lika viktig som gymnastikbakgrunden visade sig vara i kampen för drömmen att bli brandman (tidigare artikel 
här) visade den sig vara även under tävlingarna i Gladiatorerna. Steffi kan inte uttala sig om vilka grenar hon gjorde, 
vem hon mötte eller vad resultatet blev,  men säger sig ha haft stor nytta av gymnastiken under tävlingarna. 
-       Den kroppskontroll, fysik och grundstyrka jag skaffade mig genom åren gav mig verkligen en enorm fördel. Som 
gymnast var jag väldigt orädd och kunde testa på övningar jag aldrig gjort tidigare utan att vara rädd. Det var precis 
likadant i Gladiatorerna. Det gällde att ge sig ut och utmana utan rädsla, säger Stephanie. 

 
 
Fokusering  
Hur resultatet blev får vi se under våren. Trettiotvå starka utmanare från hela landet möter de tuffa gladiatorerna i 
utmanande grenar. Förutom äran får vinnaren också en kvarts miljon kronor. För Stephanie var det utmaningen som 
var det stora priset. 
-       Det var riktigt kul att stå på arenan och tävla. En liten barndomsdröm det här också. Tävlingsinstinkten jag haft 
under alla år kom till nytta. Det gäller att hålla fokus under en lång tid eftersom TV-inspelningar är utdragna. På det 
sätter liknar det ju de flesta gymnastiktävlingar jag varit med på,  så det var också en fördel, säger Stephanie. 
 
Sänds i påsk 
Snart drar säsongens Gladiatorerna igång och avsnittet med Steffi sänds under påsken den 19:e april. Hon ser själv 
fram mot att se avsnittet. 
-       Där och då glömde jag helt bort att jag var med i TV och fokuserade enbart på tävlingen. Jag kommer knappt ihåg 
vilka grenar jag hade och det jag har minst minne av är intervjuerna efter varje gren.  Jag minns inte vad jag har sagt 
men med mitt temperament kan det säkert bli rolig TV, säger Stephanie i ett skratt. 

Så kom ihåg nu:  Den 19:e april kl. 20.00 bänkar vi oss framför TV:n och hejar fram Steffi till seger! 

 

Ia Giotis 

 

Gymmixpassen för Tjejvasan 
2014-02-26 

Trots snöbrist i vårvädret ska det kunna bli det ett Vasalopp på söndag! Vi håller tummarna för det, och 

gläds åt att när Gymmix fanns på plats i Mora för Tjejvasan var förhållandena fina. Vi rundar av 

rapporterna från Mora med en bild på Marie Jonsson Öhman från Umeå Gymnastikförening, som besökte 

montern och träffade Gymmix-konsulenten Irene Samuelsson. Tre Gymmix-pass i veckan har Marie 

bakom sig, som förberedelser inför starten! 

Hur långt kommer man på 3 pass Gymmix-gruppträning i veckan? Marie svarar: Tre mil på Tjejvasan, på tiden 
3:49:05. På grund av den snöfattiga vintern blev det bara sex mil i skidspåret före Tjejvasan. Däremot tränar jag tre 
pass Gymmix-gruppträning i veckan. Styrka, kondition och balans ingår ju i gruppträningarna och det hjälper vid 
skidåkning. Det blev samma tid som för 3 år sedan då jag hann med 25 mil på skidor, säger Marie Jonsson Öhman från 
Umeå GF!  

http://www.gymnastik.se/Startsidenyheter/2014/Frilansreportagekvart1/IaGiotis/Frangymnasttillbrandman-tackvaretraningen/
http://www.gymnastik.se/Startsidenyheter/2014/Frilansreportagekvart1/IaGiotis/Frangymnasttillbrandman-tackvaretraningen/


 

Irene Samuelsson summerar Gymmix medverkan i 1,6-klubbens välplacerade monter i Vasaloppstältet 2014: - Vi 
fanns på plats under Tjejvasan, Öppet Spår och Kortvasan och Gymmix syntes fint, eftersom vi låg mitt i blickfånget för 
alla som kom och hämtade sina nummerlappar. Ett trevligt sätt att exponera vad båda våra organisationer vill göra för 
att bidra till kvinnors hälsa! Motion i alla former är bra, men bäst tycker vi förstås att gruppträning under Gymmix-
paraplyet är! 

 
Iréne Samuelsson 

 

 

David Andersson, skridsko, och Ida Ingmarsdotter, längdskidor 
FOTO: copyright SOK 

Lillsved - sjuuukt bra! 
2014-02-26 

Lillsvedeffekten - finns det en sådan? Med facit i hand för den framgångsrika truppen som nyss kommit 

hem från Sotji hoppas i alla fall Lillsveds Magnus Erstrand på detta! Truppen samlades för ett Olympic 

Camp på Lillsved före tävlingarna. 

Under OS i Sotji såg vi hur den svenska lagandan bland olympierna är något alldeles extra. Ett lyckat Olympic Camp på 
Lillsved startade den positiva resan. På Lillsved är man glada över framgångarna och hoppas att samlingen på något 
sätt varit med och bidragit till den positiva känslan som varit.  

”Lillsved är sjuuuuukt bra!” Skidlandslagets OS-stjärna Emil Jönsson var kortfattad men tydlig i sin beskrivning efter 
lägret i ett samtal med Magnus Erstrand, VD på Lillsved. 
-          Jag frågade direkt om jag kan citera honom. Det var en sådan härlig kommentar sagd på ett sätt som verkligen 
värmer säger Magnus Erstrand (bilden nedan). 



 

Under ett par soliga dagar i maj fylldes Lillsved med förväntansfulla vinterolympier inför OS i Sotji på ett så kallat 
Olympic Camp. Medan många länder höll sina olika landslag separerade samlades de svenska olympierna på det 
idylliska Lillsved för dagar av bland annat teambuilding, inspiration, information och motiverande tal. 

Svenska herrlandslaget i fotboll gjorde en liknande samling på Lillsved 1958 och just det året blev det ett silver under 
fotbolls-VM.  Är det så att teambuilding på Lillsved leder till framgång i mästerskap genom vad man på Lillsved vill 
kalla ´Lillsvedseffekten´? Kanske, kanske inte, men det ser sannerligen lovande ut. 

-          Under lägret fick vi möjligheten att prata med idrottarna. De sade sig ha en målsättning på åtta medaljer inför 
OS. Jag skojade lite om att de kanske kunde höja målet nu när de fått en dos av ”Lillsvedseffekten”, säger Magnus 
Erstrand. 

Det blev ju hela 15 medaljer och Sveriges mest framgångsrika vinterspel hittills. Dessutom fanns ytterligare 18 
stycken placeringar topp åtta. Från sofforna har vi alla kunnat följa en enorm glädje och en stark laganda i den 
svenska OS-truppen. 

-          Det är helt fantastiskt. Jag har tittat mycket på TV-programmet ”Drömmen om Sotji” samt kunnat följa mycket 
genom internet. Det är otroligt kul att se att saker från lägret även används under uppladdningen och själva spelen i 
Sotji, säger Magnus Erstrand. 

 

Vatten, natur, träningsmöjligheter, utomhusgym, fullt utrustade hallar och gym. Möjligheterna på Lillsved är många 
och omgivningen är helt fantastisk. Ett perfekt ställe att samla och föra samman ett gäng idrottare och tränare för en 
bättre sammanhållning och laganda. 

-          Vi är förstås väldigt glada och vi hoppas att samlingen hos oss på något vis har bidragit till den positiva andan. 
Frågan är nu vilka vi ska prova Lillsvedseffekten på härnäst, säger Magnus Erstrand.  



 

 
Ia Giotis 

 

 

Maria Hjern, ordförande i Östra Torps GF 

Sveriges sydligaste gymnastikförening 
2014-02-25 

Nu gör vi ett nedslag i Östra Torps GF, Ida Leander Pehrson har besökt Sveriges sydligaste 

gymnastikförening. Det är en förening som växer och utvecklas i lugn takt. Svensk Gymnastik - rörelse 

hela livet har här ett bra exempel, med massor av aktiviteter för olika åldrar och ambitionsnivåer. - 

Viktigast är att vi har kul! säger ordföranden Maria Hjern. 

Östra Torps GF är en medelstor förening, och dessutom troligen den sydligast belägna inom Gymnastikförbundet. Här 
finns lite av varje i utbudet av den breda idrott som svensk gymnastik är.  Barn- och ungdomsgymnaster inom trupp 
(där barn kan börja träna Bamsegympa från det år de fyller 4 år), och sedan går det uppåt i åldrarna: Föreningen 
erbjuder även Gymmixkonceptet med EFIT, Zumba fitness, Aerobic, Styrkepass, Yoga, motionsgympa dam/herr och 
nu även Boxning och Spinning.  

Tränaren och föreningens ordförande Maria Hjern beskriver det som landsortsföreningen med ”torparandan”: 
inställningen om att inget är omöjligt om vi bara vill. Och vi ska ha kul medan vi gör det! 

Lokal förankring och lugn tillväxt 
- Det bästa är den lokala förankringen. Vi finns och verkar i samma område som de flesta bor i. Föreningen 
har  långsamt vuxit i takt med att intresset har ökat. Successivt har vi mött upp mer fler grupper på vuxensidan, 
liksom på barn- och ungdomssidan,  där vi sedan 2007 tävlar i truppgymnastik.  



Maria betonar något som kan anses utmärkande rent generellt inom idrotten idag, nämligen att föreningens aktiva 
hjälpledare och ledare jobbar på full ideell basis.  
- I denna stab är det en rätt hög andel i ålderskategorin 40+. Det tror vi är en bra grund för trygghet i våra barn- och 
ungdomsgrupper. Vi har också många unga ledare som fortfarande är aktiva gymnaster - hos oss är det nästintill 
självklart att bli hjälpledare och sedan ledare.  
Gemenskap och glädje 
Jag åker dit en vanlig träningskväll i februari och möts av en hall med en påtaglig stämning av glädje! Hallen, en vanlig 
skolhall, har denna kväll fyllts med olika redskap för att kunna träna hopp till både uppbyggnad och hård landning. 
Två tävlingsgrupper delar på hallen, i gemenskap både med lagkamrater och ledare; en öppenhet som faller sig väldigt 
naturligt när alla verkar ha kul när de tränar!  

 

Kim Gislander och Amanda Olsson (på bilden nedan), två av gymnasterna i den äldsta tävlingstruppen och även 
tränare för yngre gymnaster, sitter och äter ett snabbt mellanmål innan de själva ska dra igång med egen träning. På 
frågan om vad som är det bästa med att träna i ÖTGF, handlade svaren mycket om den öppenhet jag själv uppfattat. 

Amanda säger: - Det är en mysig förening där alla känner gemenskap. Det är kul att träna, för man känner ingen 
överdriven press.  Kim tillägger: - Alla känner sig välkomna och ingen blir utputtad,  alla behandlas lika oavsett 
nivå..och tränarna är bra! 

 

En dröm blir snart verklighet 
 
Vi som är aktiva inom idrotten önskar oss troligen en och samma sak – att få utvecklas inom just den idrott vi håller på 
med. Det kan handla om fotboll, segling, bowling… ja, vad som. För alla drömmer vi om det där som vi vet kan lyfta de 
aktiva ännu lite mer -  och i vår blir en sådan tanke verklighet för Östra Torps GF. Föreningen väntar ett tillskott bland 
redskapen – ett tillskott som för några år sedan inte ens fanns på kartan att kunna skaffa. Ett tumblinggolv med 
hissanordning ska monteras i taket. 

Föreningen har ändå lyckats knipa medaljer på både Skånska Mästerskap och RT. De har kunnat träna på luftgolv och 
även fått hyra halltid av Kämpinge GF (där det finns ett tumblinggolv) ett par timmar när det närmat sig tävling. 

Som ett hockeylag utan is 
Tränaren Stefan Borgshammar  berättar att det blivit ett större problem med åren att inte ha ett eget tumblinggolv. - 
Vi har gymnaster i allt mer avancerade tävlingar. Att inte varje vecka kunna träna på tävlingsunderlaget gör det svårt 



att få trygghet och rutin hos gymnasterna. Luftgolv i all ära, med det är inte samma sak. Tänk ett ishockeylag som kör 
all träning med rullskridskor och sedan matcher på is!  

Med en god ekonomi, en förälder som erbjöd sig att jaga sponsorer, sökning av anläggningsbidrag via Skåneidrotten 
samt bra kontakt med kommunen har det denna vår blivit dags att göra den en gång ”galna” drömmen, till verklighet! 

 
Ida Leander Pehrson/BR 

 

 

Gymmix-samarbete i Tällberg 
2014-02-24 

Lena Karls på plats i Gymmix-montern i Mora har hittat ännu en profil med gymnastik-koppling i Mora. 

Salka B Eynon, hotellägare i Tällberg (och partner till Gymmix Leksand) har också ett förflutet som 

gymnastikmamma: 

Att Vasaloppet sätter sin prägel på Salkas Green hotel i Tällberg några vinterveckor varje år är inte att ta miste på. Här 
samlas åkare från hela vårt avlånga land för att bo, ladda och återhämta sig efter årets begivenhet i något av alla 
loppen. Har hon då själv åkt Vasaloppet? '-mjae...någon av distanserna' säger Salka och sällar sig därmed till den 
lyckliga skaran vasalöpare. 

Men Salka är också gymnastikmamma till de numera två utflugna döttrarna, Kari och Kimberly. Hon minns tiden med 
tidiga mornar, skjutsande till hallar och kånkande”på redskap för att iordningställa friståendegolv, montera upp 
barrar, släpa på mattor, ta fram hopp och rulla fram bommar. Detta var innan hemmaföreningen  Leksands 
Gymnastikförening hade en egen gympahall. 

2005 invigdes föreningens alldeles egna AG-hall, med pompa och ståt. Salka var konferencier tillsammans med 
dottern Kari. Salka berättade då om sitt bästa gymnastikminne; när Kari var pytteliten och absolut ville vara med på 
ett gympaläger och Salka höggravid sov på tjockmattan under bommen med en överlycklig liten gympatjej! 

Att röra på sig har alltid varit viktigt för Salka. Idag motiverar hon personalen på hotellet att träna flera gånger i 
veckan för en god och förebyggande hälsa. Gymmix finns i Tällberg och det är aldrig långt till 'bra träning nära 
dig' genom Gymmix. Green hotel har ett gott samarbete med Gymmix Leksand och  erbjuder konferenser 
olika aktiviteter genom Gymmix, något som man ser blir mer och mer efterfrågat och uppskattat. En idé för andra 
Gymmix-föreningar att ta efter?! 
 

Lena Karls/BR 



 

Årets kransmas Daniel Svensson från IFK Mora 

Gymmix-nytt från Mora dag 2 
2014-02-22 

Lena Karls bemannar Gymmix-montern idag under Tjejvasan och har skickat oss en rolig gymnastik-

notis. Den handlar om årets 'kransmas', Daniel Svensson från IFK Mora! 

Lena skriver: 'Årets Kransmas Daniel Svensson IFK Mora kröntes igår vid invigningsceremonin, iklädd Moradräkt, 

stolt som en tupp mottog han uppdraget som ambassadör för Vasaloppet ett år framöver. 

Han berättade om sitt aktiva liv och sin sportsliga uppväxt och fostran. Det första han nämner är gymnastik, som han 

började med vid ung ålder i en gympahall i Mora.  Idag är Daniel en hårt satsande längdåkare som representerar IFK 

Mora Skidklubb. Han tillhör sverigeeliten och har högt satta mål!' 

Lena tillägger: Det är slående att detta är grunden till många duktiga idrottsutövare oavsett vilken sport man senare 

väljer i livet.. Och vi önskar förstås Daniel lycka till med hedersuppdraget! 

På bilden nedan: Irene Samuelsson, Gymmix, med Marie Mian från 1.6-miljonerklubben. Marie tillhör en av de många som 

ska kämpa i spåret under Tjejvasan! 

  

Birgitta Rittner 



 

Inspirerande Boston-träning 
2014-02-20 

Fem gymnaster från Eskilstuna befinner sig just nu i Boston för en träningsvecka i Brestyans Gymnastics 

Club tillsammans med sin hemmatränare Helena Andersson. Där hämtar de alla inspiration inför 

kommande EM i maj. Fullt med snö i Boston också! 

Mihai Brestyan utnämndes till 2013 Coach of the Year och både Alicia Sacramone och Aly Raisman tillhör de 
världsgymnaster som kommer från klubben. I Boston ska de fem gymnasterrna Jonna Adlerteg, Ida Gustafsson, Emma 
Larsson, Kim Singmuang och Lovisa Estberg bland annat träna extra på hopp och fristående, berättar EGF:s sportchef 
Åsa Ekdahl Westberg. -  Enligt Helenas rapporter har de fått fina omdömen!  

 

 

Birgitta Rittner 

 



 

ALLT är roligt på gympan! 
2014-02-20 

Wilma och Lily, båda åtta år, tycker att gymnastik är det bästa som finns. Helst av allt vill de lära sig 

flickis och snabba volter men det är svårt att bestämma vad som är roligast på träningen. Allt är roligt! Till 

exempel att klättra högst upp i repen... här kan man verkligen tala om ren och skär gymnastikglädje. Ia 

Giotis har besökt en nystartad förening och pratat med två riktiga charmtroll: 

Gymnasterna Wilma och Lily, tränar i den nystartade föreningen Vasa Gymnastik. Det är två bubbliga, skrattande 
flickor jag möter i den lilla gymnastikhallen i Vasastan i Stockholm. Många nyfikna ögon riktas mot mig när jag kliver 
in med kamera och skrivblock i högsta hugg.  
-  Vi tränar två gånger i veckan. Uppvärmningen är jätterolig. Då får vi leka kullekar och göra grodhopp på mattan, 
säger Wilma. 
-  Jag tycker att det är roligast när vi får klättra i rep. Då klättrar jag hela vägen upp, säger Lily. 
Flickorna berättar om lekar och en ny dans som de fått lära sig, och om en hinderbana där de fick klättra, springa och 
hoppa. Wilma och Lily visar mig några av alla de fina övningarna som de tränar på och lärt sig. 
-   Jag har redan lärt mig många saker. Hjula, rondat och chassé-hjulningar, säger Lily.   -  …och serien, fyller Wilma i. 
 
Serien, får jag lära mig, är tre olika gymnastikövningar i följd på mattan. Handstående, kullerbytta och hjulning. Båda 
flickorna räknar upp övning efter övning som de fått prova och lärt sig. Högst upp på önskelistan är att få lära sig 
övningen flickis eftersom det ser ut att gå så fort. 
Träningen börjar med en uppvärmning som ofta består av kullekar i olika former. Därefter brukar gymnasterna öva 
gymnastikövningar på mattan. De delas ofta upp i små grupper och kör stationer där de får träna på många olika 
övningar.  Kullerbytta på plint, rondat, stå på händer, hjula och många andra saker. De ger mig tips på hur jag själv kan 
lära mig att hjula. 
-          Du ska tänka på att vara spänd, säger Wilma. 
-          …och ha raka armar och raka ben. I början kanske du har böjda ben men sen när du lär dig så klarar du att ha 
raka ben, säger Lily. 
Det är jätteroligt med gymnastiken tycker de båda två. Det bästa är att man får göra så många olika saker på träningen 
och få klara saker som man inte redan kan. Terminsavslutningarna bjuder dessutom på saft och pepparkakor vilket 
också uppskattas av Wilma och Lily. 

Tror ni att alla kan träna gymnastik? 
-          Jaaa....  fast inte bebisar.....och pappa!  
Vill ni bli på riktigt gott humör? Se då också Ias film med dessa två glada charmtroll! 
 

Ia Giotis 

 

 



 

Jacob Melin 
FOTO: Andreas Gustafsson Popa (bilden är beskuren) 

Talang sitter i huvudet, inte bara i kroppen 
2014-02-14 

Jacob 'Jacke' Melin, framgångsrik landslagsgymnast i truppgymnastik, kom sent in i gymnastiken. Han 

säger: -Talangen är det du tänker, inte det din kropp klarar just nu. Jag vill inspirera andra att våga sätta 

mål och tro på den egna förmågan, oavsett vad man siktar på. 

-          Jag har misslyckats mer än jag lyckats. Jag började ju förhållandevis sent, har varit ”den sämsta” i gruppen, 
kraschat på träningar och ramlat på viktiga tävlingar. Men det är inte det jag kommer att komma ihåg när jag sen ser 
tillbaka på min karriär, det gör inte andra heller tror jag. Jag kommer att minnas alla lyckade försök, känslor, vinster 
och när jag klarade något för första gången. 

 
Fotograf: Andreas Gustafsson Popa 
Jacke Melin har alltid haft en hög tro på sig själv och en stark vilja att nå framgång. Som 11-åring började han träna 
gymnastik i Sundsvall där han samtidigt också tränade fotboll. Han säger att talang till största delen sitter i huvudet. 
Hur man tänker, hur man hanterar misslyckanden, hur man använder tid och hur man tar till sig tränarnas feedback. 
Fysiska förmågor, som volter, styrka och snabbhet,  är sådant man kan träna sig till,  men hur den träningen går 
avgörs av den mentala styrkan.  

-          I fotboll pratar man om spelförståelse. Jag brukar tänka ”gymnastikförståelse”. Det handlar om att förstå vad 
som krävs för att nå målet. Men, det handlar också om att förstå orsaken till alla träningsmoment och att vara 
målmedveten nog att verkligen utnyttja varje försök och all feedback från tränaren för att komma närmare målet.  
Den totala gymnastikupplevelsen 
Under fyra år på Island levde och andades Jacke gymnastik nästan dygnet runt. På dagarna var det träning i hallen. På 
nätterna visualiserade han volterna i sömnen. Ibland så pass intensivt att kroppen trodde att den tränade så att Jacke, 
genomsvettig, fick gå upp och duscha mitt i natten. Samtidigt började han kriga för att bli bättre i fristående som 
tidigare varit den svagare grenen. Då kom också framgångarna. 



 
Fotograf: Daniel Rye 
-          Jag behövde den där totala gymnastikupplevelsen just då. Det hjälpte mig att hitta min gymnastikförståelse och i 
och med det blev också mina målsättningar större och tydligare för mig. Tränaren kan inte nå målen åt dig, men kan 
hjälpa dig om du har viljan. Jag insåg hur varje försök på träningen var en chans att klara något och med tränarens 
feedback fick jag veta hur. 

Förebild med on-off-knapp 
Idag har Jacke hittat ”on-off-knappen” som hjälper honom att växla från fullt gympafokus till exempelvis familjefokus. 
Numera är han också både pappa till en liten tjej och tränare för de yngre killarna i sin förening. Han studerar också 
på Gymnastik- & Idrottshögskolan (GIH) i Stockholm där han läser tränarprogrammet. 
Jacke har insett att han är en förebild för många och vill inspirera andra att våga tro på sig själva och våga sätta höga 
mål. Är bara den egna viljan och gymnastikförståelsen tillräckligt stor finns inga hinder. Ett misslyckat försök är inget 
att hetsa upp sig över. Du hinner med skolan, vännerna och familjen genom att ta vara på din vilja och anstränga dig 
med en planering. Det tar tid och energi att nå höga mål, men finns viljan finns också möjligheten.  Målen behöver inte 
heller handla om prestationer i elitsammanhang. Höga mål kan istället handla om att - till exempel - klara en viss 
övning. 

Nästa mål – att slå danskarna på EM 
2012 representerade Jacke Sverige på EM med det första svenska landslaget i truppgymnastik. Den gången blev det 
silver i en tuff medaljkamp mot danskarna. I oktober är det dags för revansch och landslaget har siktet inställt på 
guldet. 

Foto: Andreas Gustafsson Popa (bilden är beskuren) 
-          Vi slog danskarna på NM i höstas så nu vet vi att det går. Det triggar oss ännu mer att slå dem nu på EM i höst 
också. Det är lite mer nervöst att tävla i ett landslag,  men man får otroligt mycket uppskattning och beröm från alla 
håll. Jag får så mycket mer än jag ger. 

Jacke är glad över alla positiva erfarenheter som idrottandet har givit honom och är övertygad om att det ger en fördel 
i det framtida livet. Elitidrottare på arbetsmarknaden uppskattas.  Målmedvetenhet, fokus, förmågan att göra vad som 
krävs, att ta instruktioner och att ha ett driv.  



-          Jag ser fram emot nya mål och nya utmaningar även om det är SM och EM som är i stort fokus just nu. Jag är en 
glad och positiv gymnast som inte är rädd för att förlora. Det kommer jag att ha nytta av i framtiden, det vet jag. …men 
jag älskar att vinna, tillägger han och skiner upp i ett stort leende.  
 
Fakta om Jacob Melin: 
Ålder: 27 
Aktuell: Som gymnast i trupplandslaget 
Meriter: Bland annat 1 SM-guld, 2 EM-silver, 1 NM-guld, fick RF:s Elitidrottsstipendium 2013 (på bilden nedan vid 
utdelningen under Idrottsgalan 2014) 
Började gymnastik: Vid 11 års ålder 
Förening: Ursprungligen Sundsvalls GK Jaktfalken, idag Brommagymnasterna 

 

 

Ia Giotis 

 

 

 

 

 



 

FOTO: Ahmed Al-Breihi 

Arbetet med gymnastikens ledarkultur 
2014-02-07 

Gymnastikförbundets generalsekreterare Stefan Bengtsson kommenterar det pågående 

utvecklingsarbetet: 

-        Efter förbundsstyrelsens beslut i december om en ny utvecklingsmodell för svensk gymnastik och en 
uppförandekod har alla medlemsföreningar fått en slutlig remiss av förslagen. Remisstiden är ännu inte slut – den 
pågår till den 17 februari – men tendensen har varit densamma från första veckan. Stödet för den nya 
uppförandekoden är starkt, liksom för utvecklingsmodellen. Remissvaren tar också upp viktiga frågor som vi måste ta 
ställning till, bland annat hur uppföljning av uppförandekoden ska ske. Det är en komplicerad fråga som måste lösas. 

 -        Som ideell organisation är vi styrda både av lagstiftning och av våra egna stadgar. De är absoluta och måste 
följas.  Men just när det gäller ledarkulturen uppstår frågor som hamnar utanför paragrafer och stadgar,  frågor som 
mer handlar om omdöme och lämplighet än om vad som är lagligt eller stadgeenligt.  Ställningstaganden utanför 
regelverket innebär alltid en risk för godtycke och därför måste man vara extra noggrann innan beslut tas som får 
stora personliga konsekvenser. Men prioriteringen måste även här handla om vad som ytterst är bäst för 
gymnasternas välbefinnande och för gymnastikens utveckling.  

-        Remissvaren hittills – de är många och tydliga – visar att majoriteten av våra medlemsföreningar anser att det 
måste vara föreningen som ansvarar för att alla lever upp till uppförandekoden.   Jag delar helt den inställningen – 
gymnastikföreningarna är alltid ytterst ansvariga för hur verksamheten bedrivs och att föreningens ledare agerar i 
enlighet med förbundets riktlinjer.   

-         Ändå kan det bli nödvändigt för förbundet att markera ett ställningstagande i vissa fall, även om det inte finns 
formella regler. Detta sker i direkt dialog med berörd förening.  Det har varit aktuellt i några fall i närtid, och jag kan 
inte utesluta att det blir fler sådana ställningstaganden. Den kulturförändring vi målmedvetet arbetar för är ännu bara 
i början. 

 -        Som många vet har en ny tävlingsförening bildats i Stockholm. Det är i sig inget problem, snarare motsatsen. Nya 
gymnastikföreningar innebär tillväxt för hela verksamheten. Men föreningens val av tränare har ifrågasatts av 
många.  Jag har förstått att det finns en spridd uppfattning att detta skett med förbundets goda minne – så är inte 
fallet. I möte med representanter för föreningens styrelse den 26 januari har jag gjort mycket klart att detta är ett 
kontroversiellt val och att tränaren inte är aktuell för deltagande i landslagsverksamhet, samt att det är föreningens 
fulla ansvar att tränare och andra ledare i alla delar lever efter förbundets riktlinjer och följer den uppförandekod som 
föreslås bli en del av förbundets stadgar. 

-        En kulturförändring är inte EN individfråga utan handlar om att många individer ska hjälpas åt.  Vi har en resa 
framför oss, men viljan finns och stödet för utvecklingsarbetet är stort. Vi vet vart vi ska. Vi har kommit en bra bit på 
väg men har också ett stort arbete kvar. Nästa viktiga milstolpe blir Förbundsmötet i den 6 – 7 april i Göteborg, där jag 
hoppas att många medlemsföreningar kommer att delta i besluten om uppförandekod och utvecklingsmodell.  

 

Birgitta Rittner 

 



 

Populär nattgympa! 
FOTO: (Alla bilder från Bålsta GK) 

Nattgympa succé för Bålsta GK 
2014-02-07 

Bålsta Gymnastikklubb satsar på ungdomsprojekt inom ramen för Idrottslyftet. Ett av de mest lyckade var 

Nattgympan som genomfördes i samarbete med Håbo Kommuns Polarna och Nattvandrarna - ungdomar 

respektive föräldrar som jobbar för kommunens ungdomar. En riktig succé som lockade massor av unga 

och som definitivt ska komma igen, berättar BGKs projektledare Eva-Marie Befring. - Vi förbereder redan 

nästa i mars! 

- Syftet var att få ungdomar i åldrarna 13 - 20 år att prova på gympa, men också att locka tillbaka dem 
som gympat tidigare, berättar Eva-Marie. Nattgympan genomfördes i september, och 14 ledare fanns på plats i 
Västerängens sporthall. Starttiden var satt till kl 21 men redan en halvtimme tidigare kom de första. Sedan 
strömmade det in ungdomar som ville prova på parkour, gympa och olika motionspass. Kl halv tio på kvällen var det 
75 deltagare i hallen! Av dessa var 19 gymnaster i Bålsta GK. Majoriteten av de som kom var alltså precis den 
målgrupp vi ville nå. 

  

- I parkourdelen var det fullt ös hela natten fram till sluttiden kl 24.00.  Våra ledare Joel och Simon gjorde sitt bästa för 
att visa och hjälpa nyfikna. I andra delen av hallen var det fokus på hur man gör volter av olika slag på airtrack, 
airfloor, tumblinggolv och grop. Här fanns också en liten hörna för styrketräning. Och i mitten av hallen under en 
timmes tid gjorde vi plats för två motionspass; Forza och Latin Power.  



 

Efter Latin Power-passet bjöds det på frukt, som energipåfyllning.  

Hela natten fick vi besök av Nattvandrare och Polarna - en del tog också chansen och provade lite av aktiviteterna.. 

 

- Det blev kort sagt succé. En del av framgången beror nog på att vi lyckades få ut information i god tid och nå 
målgruppen. Vi annonserade i Bålstadelen av lokaltidningen, hade text på en jumbotron i Bålsta Centrum. låg på 
kommunens webbplats och egen webb och Facebook. Vi gjorde också utskick till kommunens idrottslärare och 
mejlade kommunens ungdomsgård, kontaktade Polarna och Nattvandrarna som också lade ut informationen på sina 
Facebooksidor.  En rolig grej: en facebook-sida som lade ut information om Nattgympan på Uppsala universitet fick 
27.000 likes!  

 

- Nu finns det faktiskt önskemål om att vi ska arrangera en Nattgympa varje månad! Vi är övertygade om att 
Nattgympan är här för att stanna i BGK. och vill kunna arrangera ett per termin. Nästa tillfälle blir den 7 mars då vi kör 
igen!   



 

- Redan under Nattgympan fick vi intresseanmälningar, och både ungdomar som inte varit gymnaster och ungdomar 
som tidigare varit gymnaster anmälde sig och har tränat sedan dess. Vi har utökat vår parkour-del med två hela 
grupper men har fortfarande en stor efterfrågan på denna verksamhet. Totalt har närmare 25 nya eller 'nygamla' 
ungdomar börjat i föreningen under hösten!  

Härligt exempel som säkert inspirerar andra föreningar!  Hör av er till eva_marie_befring@hotmail.com om ni vill höra 
mer om hur de jobbat. 
 

Birgitta Rittner 

 

 

 

 

Gymmix på plats i Mora 
2014-02-06 

Gymmix skidor? Nja, inte riktigt! Men Gymmix är med när Tjejvasan, Kortvasan och Öppet Spår går! 

Samarbetet med 1.6-miljonerklubben fortsätter och vi finns på plats i deras monter i Mora. Det handlar om 

kvinnors hälsa. Att motion är bra på många sätt är ett budskap som förenar våra organisationer, med 

många kvinnor som medlemmar. 



 

Gymmix-personalen finns på plats i 1,6-miljonerklubbens monter från och med torsdag kväll den 20 februari till och 
med söndag den 23. Finns du på plats, är medlem i en Gymmix-förening och ska åka själv? Då ska du absolut besöka 
oss i  montern. Vi delar ut den fina Gymmix-mössan och lite andra roliga Gymmix-prylar så långt lagret räcker. Här i 
montern kan du också tävla och vinna priser både från oss och 1.6-miljonerklubben, Gymmix terminskort, Gymmix-
kläder, och en plats på årets Gymmix-konvent bland mycket annat. 

 

Alla ni andra  får istället följa oss via hemsidan och Facebook - Gymmix har ju en egen Facebooksida - och både män 
och kvinnor är givetvis lika välkomna! 

 

Birgitta Rittner 

 



 

NM i manlig och kvinnlig artistisk gymnastik 
2014-02-05 

Nordiska Mästerskapet i manlig och kvinnlig artistisk gymnastik för juniorer och seniorer avgörs den 17-

18 april i Halmstad Arena. Torsdag den 17 april mångkampstävling. Fredag den 18 april grenfinaler. 

Kostnad 100 kronor vuxen/dag alternativt 150 kronor för tvådagarsbiljett  
(serviceavgift tillkommer) 
Kostnad 60 kronor barn (5-15 år)/dag alternativt 100 kronor för tvådagarsbiljett 
(serviceavgift tillkommer). 
Arrangören återkommer med mer information. 
 

Susanne Landin 

 

 

Från gymnast till brandman 
2014-02-03 

Tänk dig att du har en dröm. Du får höra att den är omöjlig, att du misslyckats och att du nog inte har vad 

som krävs. Stephanie, före detta landslagsgymnast, tog det som en utmaning, trotsade oddsen och 

bestämde sig för att lyckas. Allt som gymnastiken gett henne genom åren kom väl till pass och med en 

enorm envishet, målmedvetenhet och vilja tog hon sig igenom tuffa fysiska och psykiska tester. 

Satsningen lönade sig och i mars får ”Steffie”, 156 cm, nu möjligheten att uppfylla sin dröm – att bli 

brandman. Ia Giotis skriver om resan som nu äntligen nått fram till målet: 



Det hela började i gymnastikhallen hemma i Linköping. Stephanie Pizzignacco, 27, hade höga ambitioner och mål 
redan då. Mål som i hennes huvud redan var bestämda att klaras av. Som femtonåring nådde hon den första drömmen 
i och med uttagningen till Ungdoms-OS i artistisk gymnastik. 

-        Jag minns att mamma sprang ut och mötte mig på uppfarten med beskedet i handen.  I den stunden kände jag en 
sådan enorm lycka och stolthet. Jag hade jobbat så hårt, velat så mycket och jag hade klarat det! 

Comeback efter uppehåll 
Efter Ungdoms-OS tränade hon ingen gymnastik alls under fem års tid och trodde att gympan var ett avslutat kapitel. 
Men som tjugoåring var det dags för comeback, i vad hon själv beskriver som ”världens svåraste sport”. Påhejad av 
kompisen och före detta landslagskollegan Veronica Wagner. Tre månader senare var hon en i laget som 
representerade Sverige på tävlingsgolvet under VM 2006. 

 

-        Det var så häftigt. Jag var kanske inte i mitt livs bästa form just då men det fanns en annan vinst i min 
träning.  Mognad, ännu mer vilja och eget driv.  Varje övning hade ett medvetet syfte och varje ansträngning  en vinst 
som jag nu förstod. Allt som jag lärt mig när jag var liten fanns där och jag visste vad som krävdes för att ta mig dit jag 
ville. 

Den andra drömmen: brandman 
-        Det började egentligen redan när jag var liten. Jag tittade jämt på någon polisserie på TV eller låg och drömde om 
att rädda folk från brinnande hus.  Jag tror att det handlar om att vilja vara medmänniska och om teamet. Att behöva 
lita på varandra, stötta varandra och där man hamnar i situationer som behöver hanteras på ett bra sätt. Det är ganska 
likt gymnastiken egentligen. Som att träna i ett tight lag med förtroende, fokus, målmedvetenhet och där man i 
stressade situationer -  som tävlingar -  ska prestera och agera. Där man sedan kommer tillbaka ”hem”, med känslor 
som ska hanteras tillsammans. 
Så kom dagen då beslutet var fattat. Drömmen skulle bli verklighet, så var det bara. Hon sa upp sig från sitt jobb och 
började arbeta inom vården, allt för att skapa relevanta referenser och ett intressant CV till brandmanstjänsten. Men 
till en början så verkade det faktiskt omöjligt. Gymnasiebetygen räckte inte till och Steffi fick inte chansen att visa vad 
hon gick för. 

-        Det var så oerhört frustrerande. Den person jag var i gymnasiet var inte alls den jag var nu. Jag ville visa att jag 
kunde!  

Första chansen: Norge... 
Efter att ha kontaktat alla kommuner hon kunde hitta, ringt samtal och mailat mängder av personer för råd om 
alternativa vägar kom hon i kontakt med Oslo och fick då en inbjudan till testernas första steg. Lyckan var total. 
Testerna var tuffa. Tuffare än hon någonsin kunnat tänka sig. Det var tester i styrka, kondition, förmåga att hantera 
information vid stress, höjdskräcksprov och klaustrofobitester. Sist men inte minst ställdes hon på ett lutande 
löpband, bärandes halva sin vikt i extra utrustning. 

 



-        Genom gympan är jag ju van att ta instruktioner, fokusera på uppgiften, ha koll på kroppen men också att ha 
respekt för övningarna jag utför och ledarna som lär ut dem. Att träna gymnastik får dig att pusha gränser, lära dig 
övningar du trodde var omöjliga och ger dig en grundfysik som i det här fallet var ovärderlig. Är du inte fokuserad 
varenda sekund så ramlar du av bommen. Det tror jag att jag hade nytta av både i testerna och kommer att ha nytta av 
i framtiden i mitt kommande yrke.  

... ett bakslag 
Ett oväntat test i form av lokalkännedom om Oslos gatunamn gav nästa bakslag. Förfärad och ledsen genomförde hon 
testet genom att gissa och hitta på norska gatunamn och kort därefter kom beskedet – hon hade åkt ur 
rekryteringsprocessen. 
-        Kände du aldrig, då eller tidigare, att det var dags att ge upp? 

-        Nej! Verkligen inte! Jag tror att så länge jag visste att jag åkte ut på något som går att träna på, vare sig det är 
fysiskt eller mentalt, så måste det ju finnas en chans, en möjlighet eller en annan väg. Hade jag åkt ut beroende på 
mina värderingar  hade det varit annorlunda. 

Paralleller till gymnastiken 
Lite så är det när man tränar gymnastik också. Du tränar för att klara övningar du inte kan och när du väl kan den är 
det dags att börja träna på en ny. Det får dig att hela tiden ha målen inställda på något du inte klarar idag och inse att 
det är just det du inte kan som du behöver träna på för att bli bättre. Tror man inte så går det inte och ändrar man inte 
så står man och stampar. 
Hon berättar om viljan att göra det omöjliga. Klara det som ingen tror att hon ska klara, köra den övningen som verkar 
svårast och nu bli det yrket som ”borde” vara omöjligt.   

-        Steffi är otroligt målmedveten. Envist engagerad och tack vare gympan vet hon vad som krävs och tränar tills hon 
klarar det hon vill. Jag hade inga som helst tvivel om att hon skulle fixa att bli brandman, berättar kompisen och den 
före detta kollegan Veronica Wagner. 
Ny chans i Sverige 
När räddningstjänsten ringde och sa att de skulle ha en rekrytering och uppmanade Steffi att ansöka, ja då blev det liv 
i luckan. 

 

-        De öppnade dörren för mig och visade att det går bara man har viljan och modet. Jag tog hjälp av två killkompisar 
för att lära mig bänkpress. Gymnastiken har fått mig inse att jag behöver träna smart. Jag visste ju att jag hade längden 
emot mig och att jag behövde lyfta lika mycket som killarna på 90 kg så jag förstod att det gäller att lära sig tekniken i 
första hand.  Även min personlighet och mentala färdigheter bedömdes och där drog jag verkligen nytta av min 
bakgrund som gymnast. 

Otaliga träningspass och tester senare, både fysiska och psykiska, kom sen samtalet – drömmen hade slagit in och hon 
blev antagen. 



Drömmen blir verklighet 
-        Hur bestämd jag än varit, kunde jag knappt tro att det var sant. Det är en lycka som är svår att beskriva. Allt slit, 
all vilja, alla motgångar. Allt har lönat sig och nu har jag drömmen framför mig. Jag hoppas kunna sporra andra att 
våga prova. Våga sätta mål och drömmar, även om de verkar omöjliga, och att aldrig ge upp. 
Drömmen är värd att våga hoppas på, att jobbas och tränas för. I slutändan finns det inget som slår känslan av att ha 
nått den ultimata drömmen. Klyschan ”rädslan för att misslyckas kan aldrig vara större än viljan att vinna” passar 
ganska bra i sammanhanget. 

-        Nu ser jag fram emot ett yrke jag vill hålla på med i resten av mitt liv och ni är välkomna att följa upp min historia 
när jag är färdigutbildad. Utbildningen startar i mars och sedan blir jag stationerad och får min utrustning. Fast de 
behöver kanske sy upp byxorna först, vad vet jag, säger hon och skrattar. 

Den här artikeln är den första i en ny serie av porträtt gymnaster och gymnastikledare. Vi söker tips, och skribenter över 
hela landet,  som vill bidra med egna reportage. Mejla birgitta.rittner@gymnastik.se om du har tips eller själv vill 
skriva!  Videoreportage är också välkomet. 
 

Ia Giotis 

 

 

 

Karin Johansson 

Två gymnastikledare nominerade till Eldsjälsgalan 
2014 
2014-01-29 

Två gymnastikledare har gått till final i Folkspels Eldsjälsgala 2014! Karin Johansson (bilden ovan), 

ordförande i Tingsrydsgymnasterna, är en av tre finalister till titeln Årets Ledare, och Julia Sandqvist från 

Tranemo GF en av tre som kan utses till Årets Unga Ledare. TV4 direktsänder galan den 27 februari - vi 

håller tummarna! 

Att Karin Johansson nu har gått ända till final i nomineringsprocessen beror på hennes uppskattade engagemang i 
föreningen Tingsrydsgymnasterna.  
– Det är glädjen som driver mig. Man känner att man mår så bra när man tränar och när man dansar. Vi har så roligt 
ihop, förklarar hon.  Karin är ordförande i föreningen, men titeln tar hon lätt på. Hon känner sig som vem som helst av 
medlemmarna. – Man känner att man är någon i en förening. Man blir sedd i en förening. Medlemmarna känner sig 
hemma när de kommer hit, säger hon.  
Tingsrydgymnasterna är en mycket populär förening och frågar man medlemmarna är de överens om att Karin har en 
stor del i det. 
– Under en period gick antalet medlemmar ner, men vi har ändå haft ett driv. Det är viktigt att det drivet finns. Vi är 
ett gäng som engagerar oss väldigt mycket. Jag är kanske spindeln i nätet så de känner väl att utan mig kanske det inte 
hade blivit så bra, funderar hon. 
Karin är en av tre finalister. Alla tre finalisterna till utmärkelsen Årets Ledare  presenteras närmare i ”Bingolottos Upp 
till miljonen” i TV4 kl 18.00 söndagarna 2, 9 respektive 16 februari. 



 

Julia Sandqvist från Tranemo GF (bilden ovan) har också gått till final och har chans att bli 'Årets unga ledare', som 
en av tre finalister. Det är i Eldsjälsgalan 27 februari som vinnaren utses. - Jag försöker se allt ifrån den ljusa sidan och 
jag tror att allting går om man är glad, säger hon.  
Att Julia Sandqvist nu har gått ända till final i nomineringsprocessen beror på hennes glädje och värme hon utstrålar 
när hon tränar sina ungdomar i Tranemo Sim- och Idrottshall. Och där är hon ofta, minst sagt. 

– Fritid för mig är att vara här. Det är min frizon, kan man säga. Här behöver jag inte fokusera på något annat än vad 
gymnasterna gör och att de ska ha roligt. Det är mitt liv, berättar hon med glädje. 

Julia började med gymnastik redan som ett-och-ett-halvt-åring och har mer eller mindre vuxit upp i hallen. När hon 
numera är ledare har hon utvecklat en enastående förmåga att se alla individer. 

– När jag själv var gymnast var jag väl inte den duktigaste. Jag var väldigt feg av mig, men det där har jag tagit med mig 
för jag kände ibland att jag inte riktigt blev sedd. Jag vill att alla ska utvecklas på sin nivå. Jag hjälper alla lika mycket 
oberoende vilken nivå de ligger på, berättar hon. 

Julia har inga problem att engagera sig som ledare. Tvärtom tycker hon att hon får mer energi tillbaka än vad hon ger. 
Spontanitet är hennes signum. – Kramar. Vi är mycket för kramar när man klarar någonting nytt. Framförallt de 
mindre. 

Fakta: 
Eldsjälsgalan arrangeras av Folkspel vars syfte är att generera pengar till Sveriges föreningsliv. 2014 års upplaga av 
Eldsjälsgalan är den sjunde i ordningen och direktsänds i TV4 torsdag 27 februari kl 20.00. I programmet utses Årets 
Ledare och Årets Unga Ledare. Dessutom tilldelas tio föreningar 100.000 kronor var. Programledare för Eldsjälsgalan är 
Marie Serneholt och Peter Jihde. 
  

(Material och bilder hämtat från Eldsjälsgalans pressmaterial.) 
 

John Sarafian, Eyeworks TV/BR 

 

Landslagsledningar 2014 
2014-01-29 

En samlad presentation av landslagsledningarna för 2014: 

Truppgymnastik - Förbundskapten Monica Nyberg, landslagsassistent Tova Sörén. 
Kvinnlig artistisk gymnastik: ansvarig seniorlandslaget Sebastian Melander, ansvarig juniorlandslaget Niklas 
Heckscher. Förbundskapten tillsätts inte under 2014, sportchef tävling behåller det övergripande ansvaret.  
Manlig artistisk gymnastik: Förbundskapten Fredrik Pierreville, även junioransvarig. David Ahlin ansvarar för 
seniorlandslaget.  
Rytmisk gymnastik:  Junioransvarig Katja Samsonova. Övergripande ansvarig är Pia Josephson, sportchef tävling.  
Trampolin: Förbundskapten Jenny Söderlund. 
(Hopprep och Aerobic Gymnastics har ingen landslagsorganisation utan tävlar med föreningsrepresentation). 
 

Birgitta Rittner 



 

Introduktion av förbundsordföranden 

Avstamp för svensk tävlingsgymnastik 
2014-01-26 

Nära 200 deltagare lämnade konferensanläggningen vid Arlandastad efter en intensiv elittränarutbildning, 

som inleddes fredag kväll och avslutades sen eftermiddag söndag den 26 januari 2014. 

Förbundsledningen inledde och avslutade helgen, RF Elits främsta experter föreläste. Deltagarna på 

förbundets Elittränarutbildning - den största hittills - representerar samtliga landslagsledningar, 

elittränare på JSM och SM-nivå, tekniska kommittéerna och andra nyckelpersoner i arbetet med svensk 

elitgymnastik inom gymnastikens sju tävlingsdiscipliner. Ett nytt viktigt avstamp i arbetet med den 

svenska tävlingsgymnastiken. 

Över 16 timmar av föreläsningar av experter från RF Elits nätverk,  som bland annat omfattat idrottspsykologi, 
idrottsmedicin och skadeprevention, nutrition, träningslära och träningsplanering, och inte minst ledarskap. Helgen 
inleddes av Gymnastikförbundets förbundsordförande Malin Eggertz Forsmark och avslutades av styrelseledamoten 
Per Malmborg. Ansvarig både för innehåll och genomförande är Gymnastikförbundets sportchef tävling, Pia 
Josephson.  Pia ledde även genomgången av riktlinjer för svensk landslagsgymnastik, utvecklingsmodellen för svensk 
gymnastik , och de efterföljande dialogerna om hur principerna i dessa nu konkret kommer att påverka 
tävlingsgymnastikens förutsättningar.  

Här är några av deltagarnas intryck: 

Anders Frisk, trupptränare i KFUM:  
- Helgen är ett gemensamt avstamp för framtiden!   Jag tycker att jag själv har fått bekräftelse på att gymnastiken 
verkligen vågar sluta ’träna på historia’ och istället bygga på forskning och fakta inom områden som t ex styrka, 
kondition, koordination, ledarskap.   Det finns en bred vilja nu att omsätta allt detta i praktiken. 

Sandra Carlsson från ungdomskommittén, tränare i Borås Gymnastiksällskap. 
– Jag har verkligen fått klart för mig hur viktigt det är att utgå från varje individ, utifrån allas biologiska och andra 
utvecklingsmässiga förutsättningar.  I min grupp finns killar från 8 till 20 år, och vad jag kanske redan ’visste’ har jag 
nu också fått den vetenskapliga grunden för.   Det tar lite längre för en del att komma igång – men de kanske också vill 
stanna längre i verksamheten om vi blir ännu bättre på att fokusera på individen. 

Jacke Melin, truppgymnastik, Brommagymnasterna:  
- Jag pluggar på GIH. Där är det mer generell kunskap. Man får själv försöka dra slutsatserna om hur det kan tillämpas 



i gymnastikträningen.   Nu har vi lyssnat till externa experter på områden som är viktiga för oss. Allt med koppling till 
gymnastiken.  Det ger konkreta verktyg så att man direkt kan omsätta vetenskapen i praktik i föreningen.  
- Något annat som är bra är att här samlas topptränarna i alla discipliner.  Det är en trygghet att känna att alla vill gå åt 
samma håll.  Och dessutom får vi ett ökat kontaktnät  som öppnar för ett utbyte där vi lär mer av varandra. 

Oscar Smith, trampolin, Lidköping.  
– Det har varit en imponerande bredd med toppenföreläsningar och bra information till alla kategorier av tränare hela 
helgen. Jag är ju både aktiv och tränare, och vill vara professionell, och en förebild,  i båda rollerna. Jag tycker det har 
varit sjukt bra utbildning! 
UllaKarin Othzén, aerobic gymnastics: 
- Vi har fått mycket inspiration med oss från helgen! Det handlar inte om att kritisera utan att se framåt och reflektera 
kring hur vi kan jobba bättre. Den positiva andan och nyfikenheten hos så många ledare skapar drivkraft, och det 
känns bra att ledare från alla discipliner inom förbundet har fått möjlighet att enas mot gemensamma mål, även om 
det måste ske på lite olika sätt. Det betyder mycket för oss mindre discipliner att ledare från olika delar kan utbyta 
tankar och erfarenheter. Vi har mycket gemensamt, men också skillnader som måste tas hänsyn till, och det är vi 
verkligen på väg att kunna utnyttja nu. 

Sergei Rumbutis,  tränare manlig artistisk gymnastik. 
- En intressant helg. Viktigaste föreläsningarna för mig personligen var idrottspsykologen, och även föreläsningarna i 
idrottsmedicin. I min egen karriär som aktiv gymnast är jag ett exempel på hur man inte ska göra.  Jag lyssnade inte 
till läkarna och har därför en fotskada som kanske undvikits,  om jag haft en tränare som fått mig att ta tid för 
återhämtning.  Jag är ju också ’elitgymnastförälder’ och där gav föreläsningen i nutrition också insikter. 
Kajsa Murmark, Kämpinge GF: - Det känns oerhört viktigt att vara med på utvecklingsfrågorna. Innehållet under 
utbildningsdagarna var lärorikt och intressant. Mest givande för min del var nog de duktiga sjukgymnasterna,  och allt 
om träning och skadeförebyggande arbete.  Fick också nya infallsvinklar om träningsplanering. 

Sebastian Melander, landslagstränare för seniorlandslaget i kvinnlig artistisk gymnastik: 
- Initiativet att samla tränare på denna nivå, från alla discipliner, tillsammans med andra ledare som har ansvar 
för  tävlingsgymnastiken, är bra och viktigt.   Vi får kunskap i frågor där vi länge känt att vi behöver mer kompetens 
och stöd.  Nästa steg är att ta hem både kunskaper och -  inte minst -  de nya riktlinjerna och diskutera hur vi ska 
genomföra detta i föreningen.  Liksom  i landslagsverksamheterna i de olika disciplinerna.  Det blir intressant att se 
utvecklingen när vi kommit längre i det konkreta arbetet. 

Jenny Bjälkefors,  tränare GF Fram.  
- Det är spännande att vara en del i utvecklingsarbetet. Jag tror på det den nya utvecklingsmodellen som vi alla ska 
jobba för,  men det kommer att bli en övergångsperiod och ta tid. Här och var sitter man fast i 
historiken.  Föreläsningarna gav mycket, och för min personliga del fick jag också ett stort utbyte av 
kunskapsspridningen i korridorsnacket. Mötet mellan alla tränare ger många idéer som man kan ta hem här och nu. 
Söndagens sista föreläsning om ledarskap,  där Liselott Ohlsson ställde frågan om vad en bra ledare ska GÖRA, inte 
’bara’ vara, för att nå resultat– det gav mig verkligen något att tänka på! 
- Jag tränar killar i truppgymnastik,  men har också egna barn som går i barngympa.  Det är bra att den svenska 
gymnastikmodellen också omfattar det. 
Fredrik Pierreville, förbundskapten för seniorlandslaget i manlig artistisk gymnastik: - Mycket bra helg med många 
kompetenta föreläsare.  Det här ökar den generella kunskapsnivån hos oss alla. Som jag ser det är det enighet om att 
vi ska fortsätta utveckla med svensk gymnastik åt detta håll, och de nya riktlinjerna är egentligen bara en logisk 
fortsättning på vad vi redan jobbar med. Men nu har vi tydligare regler,  och med den nya modellen får vi en ökad 
stabilitet i kontrollorganen,  som vi tidigare saknat.  Nu gäller det att genomföra detta! 
  
 

Birgitta Rittner 

 



Landslagsgymnastik och tävlingsverksamhet 2014 
– 2015 
2014-01-10 

Vid mötet den 16 december 2013 fattade förbundsstyrelsen beslut om ett utvecklat program för svensk 

landslagsgymnastik som gäller från januari 2014. Huvudansvarig är Pia Josephson, sportchef tävling. 

Programmet kommer att presenteras för landslagsledningar och kommittéledamöter i samband med 

elittränarutbildningen den 24 – 26 januari 2014 och därefter distribueras till övriga berörda. 

Som en följd av besluten om utvecklat landslagsprogram och förslaget till utvecklingsmodell för svensk gymnastik 
fattade förbundsstyrelsen även beslut om ett förankrings- och implementationsuppdrag för 
tävlingsverksamheten  inom svensk gymnastik. Detta omfattar översyn av Tekniskt reglemente för 2015, 
Utvecklingsplan tävling 2015 – 2020, översyn av Riktlinjer för träning och tävling från 2015, Riktlinjer för deltagande 
i internationella mästerskap 2015 – 2016, nya tävlingsbestämmelser, samt revideringar av utbildningssystem och -
material för tävlingsverksamheten.  Huvudprojektledare är sportchef tävling, i nära samarbete med berörda 
kommittéer och nyckelpersoner. Uppdraget ska slutredovisas till förbundsstyrelsen i november 2014. 

 

Birgitta Rittner 

 

Viktig föreningsremiss om Utvecklingsmodell och 
Uppförandekod för svensk gymnastik 
2014-01-10 

Den 16 december 2013 antog förbundsstyrelsen ett förslag till en ny utvecklingsmodell för svensk 

gymnastik. Den har haft arbetsnamnet ’Den svenska gymnastikmodellen’ och omfattar all verksamhet i 

medlemsföreningarna – från den lekfulla första barngympan till gruppträning för vuxna, liksom 

tävlingsverksamhetens breda mångfald på olika nivåer. Modellen består av åtta olika stadier och utgår 

från tio nyckelfaktorer. Samtidigt godkände styrelsen också ett förslag till uppförandekod. Den omfattar 

åtta riktlinjer och ska likaså vara gemensam för all verksamhet inom svensk gymnastik. Materialet går nu 

på remiss till samtliga medlemsföreningar. Här finns länkar till dokumenten och mer information om 

remissen. 

Remissmaterial Utvecklingsmodell för svensk gymnastik (ladda ned som PDF) Remissmaterial Uppförandekod för 
svensk gymnastik (ladda ned som PDF) 
Dessa två förslag presenterades för deltagarna under ett rekordstort Gymnastikforum 2013.  Utformningen har sedan 
gått vidare, i nära samarbete med särskilt utvalda föreningar och föreningsrepresentanter samt externa experter.  

Nu remissas förslagen till samtliga medlemsföreningar. Vi ber alla gymnastikföreningar delta i denna slutliga, viktiga 
demokratiska förankring.  Målet är att utvecklingsmodellen och uppförandekod ska fastställas av Förbundsmötet den 
5 – 6 april 2014, för att integreras med förbundets stadgar och gymnastikens övergripande, långsiktiga idéprogram – 
Svensk Gymnastik Vill.  

Remissen har formen av en digital QuestBack. Diskutera gärna frågeställningarna i styrelsen och med era tränare och 
ledare. Frågeställningarna finns att ladda ned som PDF (länk). Remissvaren måste av tekniska skäl lämnas via en 
separat utskickad länk som kommer i särskilt mejl till föreningens officiella epost-adress. Vi ber om svar senast den 
17 februari 2014. 
Tack för er medverkan till svensk gymnastiks fortsatta tillväxt och framgång. Nu tar vi ett nytt viktigt steg mot målen i 
föreningarnas Vision 2020! 

(Läs även nyheten om Landslagsgymnastik och tävlingsverksamhet - längst ned i denna nyhet finns också en film inspelad 
med förbundsordföranden Malin Eggertz Forsmark och sportchefen Pia Josephson direkt efter förbundsmötet i december, 
med mer detaljerad information om utvecklingsmodellen och arbetet med tävlingsgymnastiken.) 
 

Birgitta Rittner 

 

http://www.gymnastik.se/ImageVaultFiles/id_17214/cf_418/Svensk_gymnastiks_utvecklingsmodell.PDF
http://www.gymnastik.se/ImageVaultFiles/id_17215/cf_418/Remiss_uppf-randekod.PDF
http://www.gymnastik.se/ImageVaultFiles/id_17216/cf_418/F-reningsremiss_pdf.PDF


 

Gymnastiken växer - igen 
2014-01-09 

Tillväxten för gymnastiken fortsätter. Vi ökar från 213 000 medlemmar 2012 till 218 000 2013! Liksom förra 

året är det i åldrarna upp till 12 år som vi har den största ökningen och denna gång är det framför allt 

antalet killar som ökat över hela ledet. Så till den grad att vi för första gången på många många år inte 

längre kan säga att 8 av 10 medlemmar är kvinnor. Nu är nästan var fjärde medlem en kille - 24 procent för 

att vara exakt. Två steg i riktning mot föreningarnas Vision 2020 - fler killar till gympan och fler 

medlemmar till vår mångsidiga, härliga verksamhet. 

 

Birgitta Rittner 

 


