
Information om Coronaviruset COVID-
19 

Gymnastikförbundet förstår att frågorna kring Coronaviruset är många. Vi 
tar oron på allvar, följer och agerar utifrån officiella källor och beslut som 
tas kring frågan. Vi står i löpande kontakt med RF och de internationella 
gymnastikförbunden FIG och European Gymnastics.   

Läs mer om rekommendationer kring Coronaviruset och var du hittar mer 
information.  

Har du frågor kring Cornaviruset kopplat till Gymnastikförbundets 
verksamhet, maila corona@gymnastik.se 

 

 

Rytmisk gymnastik och 
truppgymnastik på SM-veckan 2021 

 

Sedan en tid tillbaka står det klart att under SM-veckan i Halmstad 
2021 medverkar både den rytmiska gymnastiken och 
truppgymnastiken. 

https://www.gymnastik.se/Nyheter/Nyheter/2020/~/link/924688c5e1f5469d8b22fe74923cd2f1.aspx/link/924688c5e1f5469d8b22fe74923cd2f1.aspx
https://www.gymnastik.se/Nyheter/Nyheter/2020/~/link/924688c5e1f5469d8b22fe74923cd2f1.aspx/link/924688c5e1f5469d8b22fe74923cd2f1.aspx
mailto:Har%20du%20fr%C3%A5gor%20kring%20Corona%20med%20koppling%20till%20Gymnastikf%C3%B6rbundet,%20maila%20corona@gymnastik.se


I våras fattades det inte helt oväntade beslutet att sommarens SM-vecka i 
Halmstad flyttas fram på grund av Covid-19. Den kommer istället att 
genomföras 30 juni – 6 juli 2021. Beslutet innebär att Linköping får vänta ett 
år på sitt värdskap. 

  

Tanken för årets SM-vecka var att vi skulle representeras av den rytmiska 
gymnastiken, men efter en ny ansökan erbjuds truppgymnastiken som enda 
nya idrott utifrån den liggande planeringen att få vara med på SM-veckan 
2021, vilket känns väldig roligt. 

  

SM i rytmisk gymnastik arrangeras av Halmstad RG och truppgymnastiken 
arrangeras av Halmstad Frigymnaster. 

  

Läs mer om SM-veckan på RF:s webb. 

  

 

 

 

Nu öppnar vi upp anmälan till de nya 
ledarskapsutbildningarna! 

https://smveckan.se/sm-veckan/har-ar-idrotterna-for-sm-veckan-i-halmstad-2021/


 

De nya ledarskapsutbildningarna lanseras 1 januari 2021 och redan nu 
kan du anmäla dig. 
Gymnastikförbundets helt nya kurser i träningslära och ledarskap ersätter 
nuvarande teorikurser (steg 1-3). 

I och med att de nya kurserna ersätter befintliga kommer 
förkunskapskraven att ändras för samtliga discipliner. 

Dessa gäller från och med 1 januari 2021. Läs mer om konverteringen här.  

   

  

Kurserna riktar sig till dig som vill utveckla ditt ledarskap, oavsett 
verksamhet eller nivå.  Innehållet passar både dig som aktivitets- eller 
organistationsledare. Kurstillfället genomförs på en halv till en dag. Du kan 
välja att gå kursen via fysisk samling eller videokonferens men under 
vårterminen 2021 genomförs kurserna endast digitalt. 

  

- Kursen Gymnastikens ledarskap tar avstamp i trygga, tydliga 
lärandemiljöer och de aktivas inre motivation. 

  

https://www.gymnastik.se/Utbildning/Utbildningsrevisionen/Konverterakurs/
https://www.gymnastik.se/Utbildning/Ledarskap/Gymnastikensledarskap/
https://www.gymnastik.se/Utbildning/Ledarskap/Gymnastikensledarskap/


- Hållbart ledarskap handlar om att utvecklas i sin ledarroll och att må bra 
över tid. 

  

- Ledarteam utgår från hur ledare kan organisera sitt arbete och arbeta 
effektivt tillsammans. 

  

- I kursen Gruppdynamik riktas innehållet till hur grupper fungerar och olika 
verktyg för att skapa god sammanhållning och ett kollektivt självförtroende. 

  

- Kursen Idrottspsykologi fokuserar på att upprätthålla och utveckla 
självförtroende, reglera spänningsnivå, koncentration och mentala 
föreställningar. 

  

Vi fyller på utbildningskalendern med fler tillfällen löpande, hitta datum och 
anmäl dig i vår utbildningskalender! 

 

 

Skärpta allmänna råd i Stockholm, 
Östergötland och Västra Götaland 

UPPDATERAD 19 NOV: Folkhälsomyndigheten har idag i samråd med 
smittskyddsläkaren i regionerna Stockholm, Östergötland och Västra 
Götaland fattat beslut om skärpta allmänna råd. 
Med anledning av dessa regionala allmänna råd, som gäller alla som vistas 
i Stockholm, Östergötland och Västra Götaland, rekommenderar 
Gymnastikförbundet att föreningar i länen ställer in alla träningar, läger och 
tävlingar fram till och med den 13 december. Detta gäller all verksamhet 
både inomhus och utomhus. Träningar för barn och ungdomar födda 2005 
eller senare kan dock genomföras, men då bör man undvika övningar med 
passning, då fysisk kontakt ska undvikas. 

  

Mer info om de regionala restriktionerna hittar du här. 

 

https://www.gymnastik.se/Utbildning/Ledarskap/hallbartledarskap/
https://www.gymnastik.se/Utbildning/Ledarskap/hallbartledarskap/
https://www.gymnastik.se/Utbildning/Ledarskap/Ledarteam/
https://www.gymnastik.se/Utbildning/Ledarskap/Ledarteam/
https://www.gymnastik.se/Utbildning/Ledarskap/Gruppdynamik/
https://www.gymnastik.se/Utbildning/Ledarskap/Gruppdynamik/
https://www.gymnastik.se/Utbildning/Ledarskap/Idrottspsykologi/
https://www.gymnastik.se/Utbildning/Ledarskap/Idrottspsykologi/
https://www.gymnastik.se/Utbildning/Ledarskap/Idrottspsykologi/
https://www.gymnastik.se/Utbildning/Utbildningskalender/
https://www.gymnastik.se/forforeningar/medicinsktstod/CoronavirusCOVID-19/Regionalarestriktioner/


 

Gymnastikförbundet ställer in alla 
nationella tävlingar resten av året 

 

Med anledning av det allmänna läget kring smittspridningen av Covid-
19 har Gymnastikförbundet valt att ställa in alla nationella tävlingar 
resten av året. 
I dagsläget har fem regioner skärpta allmänna råd, något som påverkar 
möjligheten att genomföra tävlingar i dessa regioner. Restriktionerna ligger 
just nu fram till den 17 november i Uppsala och Skåne och till den 19 
november i Stockholm, Västra Götaland och Östergötland. 

  

Med hänsyn tagen kring arrangörernas möjlighet att planera tävlingar och 
ekonomin kring dessa har Gymnastikförbundet idag tagit det mycket tråkiga 
beslutet att ställa in alla nationella tävlingar fram till årsskiftet. Det finns stor 
risk att ytterligare regioner kan komma att omfattas av skärpta råd, samt att 
restriktionerna förlängs i tid. Ytterligare bakgrund till beslutet är att 
gymnasterna behöver sportsliga förutsättningar för att delta och prestera på 
tävling och just nu ska många av gymnasterna inte träna utifrån de skärpta 
råden. 

  

- Det är givetvis ett väldigt tråkigt beslut vi har fattat idag och vi känner med 
alla som har sett fram emot att tävla och de som har investerat själ och 

https://www.gymnastik.se/Nyheter/Nyheter/2020/~/link/86e458e3cd5f4e0ab74b841754c5ff23.aspx/link/86e458e3cd5f4e0ab74b841754c5ff23.aspx


hjärta i att få dessa tävlingar på plats. Vi vet att såväl kommittéer som 
arrangörsföreningar ha lagt ned mycket arbete och vi vill rikta ett stort varmt 
tack till dem, säger GS Pelle Malmborg. 

  

Tävlingarna som ställs in är: 

Trampolin 

28-29 nov - UVGK Cup i Upplands Väsby (Upplands Väsby GK) 

  

Truppgymnastik 

7-8 nov - Rikstvåan Dam, Herr & Mixed 13år och äldre - Digital tävling 

21-22 nov - JSM i Halmstad (Halmstad Frigymnaster) 

12-13 dec - USM i Lund (Lugi GF) 

  

Kvinnlig artistisk gymnastik 

14-15 nov - RC & Challenge i Stockholm (All Star Gymnastics) 

21 nov - Höstpokalen i Vänersborg (Vänersborgs GF) 

  

Rytmisk gymnastik 

14-15 nov - SM ind. + JSM DTQ & Trupp i Uppsala (GF Uppsalaflickorna) 

5-6 dec - JSM ind. + SM DTQ & Trupp  i Örnsköldsvik (Örnsköldsviks GK) 

  

Aerobic Gymnastics 

28-29/11 - RC, USM, JSM och SM i Staffanstorp (Perform Aerobic 
Gymnastics Club) 

 

 

 



Ny ledning för trampolinlandslaget 

 

Från och med årsskiftet 20/21 kommer en ny ledaruppställning att 

driva landslaget i trampolin vidare. Jenny Söderlund lämnar posten 

som förbundskapten och ersätts av Jonas Heiman. 

- Jenny Söderlund har gjort ett strålande arbete som förbundskapten 
genom alla år. Jenny har själv uttryck att hon är klar och önskar att lämna 
över ansvaret för att istället fokusera på andra delar inom trampolin, 
berättar landslagschefen Jonas Juhl. 

  

Perioden som Jenny har lett landslaget har varit oerhört framgångsrik sett 
till idrottsliga resultat, där Lina Sjöbergs VM-guld 2018 och 2019 givetvis 
utklassar det mesta, men även Jonas Nordfors silver på EM 2018 och Felix 
Holgerssons och Oscar Smiths finalplats i synkron hoppning på VM 2018 är 
strålande bedrifter. 



 

 
Jenny under EM i Baku 2018. 

  

- Glädjande är även att perioden har kännetecknats av att nästan alla har 
fortsatt satsa, vilket gör att vi har ett starkt, rutinerat och krävande 
seniorgäng där genomsnittsåldern har höjts markant de senaste åren. Det 
har varit ett viktig fokus för Jenny och jag är säker på att hennes 
prestigelöshet, vilja att lyssna och intention att engagera alla har bidragit. 
Det är något vi tar med och försöker föra vidare på bästa sätt. Vi är många 
som är skyldiga Jenny ett stort tack för hennes insats, säger Jonas och 
fortsätter: 

  

- Samtidigt känner vi oss trygga inför framtiden och får i Jonas Heiman en 
förbundskapten som vet vad det innebär och som är redo att växla upp från 
den nuvarande roll som junioransvarig. Genom att förändra 
landslagsledningens struktur och sammansättning är det intentionen att 
kunna bidra ännu bättre framåtriktat inom områden vi ser att vi haft svårt att 
mäkta med.   

  

Det nya teamet kommer bestå av: 



• Förbundskapten, Jonas Heiman 
• Landslagstränare senior, Per Holgersson 
• Landslagstränare junior, Niklas von Heideman 
• DMT- och synkronansvarig, Ulf Andersson 
• Fysio och fysansvarig, Petra Källman Navier 

  

Jonas uppdrag är på fyra år och övriga i landslagsledningen har tvååriga 
uppdrag. 

  

- Det är ett stort förtroende jag fått från förbundet och jag med spänning ser 
fram emot detta. Jag ser även mycket fram emot att få jobba med mina nya 
kollegor och tillsammans med dem skapa bästa möjligt förutsättningar för 
landslagets verksamhet. Vi skall givetvis fortsätta att driva planerade 
aktiviteter men ett lika viktigt uppdrag blir att ständigt förbättra 
förutsättningarna för gymnasterna som individer och grupp att utvecklas på 
bästa sätt. Det kan vi bara göra i samförstånd med hemmatränare och 
genom öppenhet och inkludering. Under början av nästa år vill vi gärna 
presentera plan, aktiviteter och tankar för detta arbete, säger Jonas 
Heiman. 

  

Stort grattis och lycka till! 

Ett steg framåt och två steg bakåt 



 

Ett steg framåt och två steg bakåt, så sammanfattar GS Pelle 

Malmborg de senaste två veckorna som bjudit på både med- och 

motgång. Läs hela fredagshälsningen nedan. 

Jag kan verkligen vittna om att vi är en rörelse som vill mycket. Under de 
senaste dagarna har jag fått förmånen att jobba med en rad spännande 
framtidsfrågor. Vi är mitt inne i rekryteringen av en nyckelperson till 
nationella kansliet och det är inspirerande att få ha träffat ett antal driftiga 
personer som vill ta sig an ett viktigt område som chef för vår omvärld- och 
utvecklingsavdelningen. Vi hoppas att inom kort kunna landa den 
rekryteringen. Parallellt med det har jag tillsammans med ledningsgruppen 
påbörjat arbetet med verksamhetsplan och budget för nästa år och det är 
tydligt att vi är en organisation som ser utveckling inom många områden.   

  

Samtidigt som vi rör oss framåt inom vissa områden har jag den senaste 
tiden också påmints om Covid-19 extra mycket. Förra helgen, skulle 
förbundsledningen (förbundsstyrelsen och nationella kansliets 
ledningsgrupp) träffats på Lillsved, men då smittan kom nära grupperingen 
valde vi att genomföra mötet digitalt istället. Vi har mötts av information från 
Folkhälsomyndigheten att smittan ökar i samhället och under veckan kom 
de första regionala skärpta råden. Först ut blev Uppsala och Skåne och i 



Skåne ställdes på kort varsel USM/JSM/SM i trampolin och DMT in 
tillsammans med en mängd andra regionala aktiviteter och träningar. Igår 
kom motsvarande besked för ytterligare tre regioner, Stockholm, 
Östergötland och Västra Götaland. Vi valde då att ta det tunga beslutet 
att ställa in alla nationella tävlingar resten av året. 

  

Först går givetvis tankarna till alla som nu inte får möjlighet att delta på 
årets kanske enda tävling, men också till alla de som jobbat hårt med att få 
tävlingarna möjliga att genomföra på ett säkert sätt. Jag tänker på 
kommittéer, arrangörer, funktionärer, domare och anställda på kansliet som 
jobbar med tävlingsverksamheten. Extra tungt känns det att vi också 
tvingas ställa in den digitala trupptävlingen som vi såg fram emot. På 
Rikstvåan skulle truppgymnastiken testa ett nytt grepp med tävlingar i flera 
hallar och domare som skulle döma från livestreamens bilder. Men när flera 
av tävlingsorterna var i regioner som nu fått skärpta restriktioner så gick inte 
heller denna digitala variant att genomföra. Det enda positiva är att vi nu 
har ett bra upplägg som vi kan använda när smittläget blir bättre. 

  

Med dubbla känslor blev jag för en tid sedan informerad kring ett allvarligt 
föreningsärende. En förening hade fått kännedom om en ledare som inte 
levt upp till deras värdegrund, något som lett till en polisanmälan. Sjäva 
händelsen gjorde mig lika förfärad som föreningens styrelse, men jag 
känner en oerhörd stolthet över föreningens agerande. De har från dag ett 
tagit ett stort ansvar för medlemmarna och tydligt satt ned foten kring sina 
värderingar. Det ger en tro om att Svensk Gymnastik inte tystar ner utan på 
allvar tar tag i problematiker som ju kan uppstå i en så stor verksamhet som 
vår. 

  

Jag avslutar med en positiv nyhet! I går öppnade vi upp anmälningsfönstret 
för våra nya ledarskapskurser som lanseras 1 januari 2021. De är fem till 
antalet och kommer behandla områden som: Gymnastikens ledarskap, 
Hållbart ledarskap, Ledarteam, Gruppdynamik och Idrottspsykologi. Det är 
efterlängtade kurser och en milstolpe i projektet. Så, anmäl dig nu - det 
kommer bli så bra och utvecklande kurser. 

  

  

Så med en ändå lite skön känsla i magen där jag ser att vi alla tar vårt 
ansvar för att minska risken för smittspridningen kombinerat med att vi har 

https://www.gymnastik.se/Nyheter/Nyheter/2020/skarptaallmannaradistockholmostergotlandochvastragotaland/
https://www.gymnastik.se/Nyheter/Nyheter/2020/skarptaallmannaradistockholmostergotlandochvastragotaland/
https://www.gymnastik.se/Nyheter/Nyheter/2020/gymnastikforbundetstallerinallanationellatavlingarrestenavaret/


så mycket spännande att se fram emot när pandemin är över önskar jag er 
alla en riktigt fin allhelgonahelg. 

  

Pelle 

 

 

Skärpta allmänna råd i Halland, Örebro 
och Jönköping 

Folkhälsomyndigheten har idag i samråd med smittskyddsläkaren i 

regionerna Halland, Örebro och Jönköping fattat beslut om skärpta 

allmänna råd. 

Med anledning av dessa regionala allmänna råd, som gäller alla som vistas 
i de tre ovan nämnda regionerna, rekommenderar Gymnastikförbundet att 
föreningar i Halland, Örebro och Jönköping ställer in alla träningar, läger 
och tävlingar fram till och med den 24 november. Detta gäller all 
verksamhet både inomhus och utomhus.  

  

Träningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare kan genomföras, 
men då bör man undvika övningar med passning, då fysisk kontakt ska 
undvikas. 

  

Mer info om de regionala restriktionerna hittar du här. 

  

Digitala infomöten  

  

Ikväll håller RF SISU Örebro ett extra seminarium om vad de skärpta råden 
innebär. Mötet börjar ikväll klockan 19.00. 

  

Även RF SISU Halland håller ett digitalt möte ikväll. Det börjar klockan 
18.00.  

https://www.gymnastik.se/forforeningar/medicinsktstod/CoronavirusCOVID-19/Regionalarestriktioner/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGIxNTJkMjMtM2E4Mi00NDM5LTgxZDEtZDU4ZmU1ZWU3ZTNm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb5b2d6e-028e-454d-b878-0c055adbeb2a%22%2c%22Oid%22%3a%223b1756de-db58-4c21-b7ac-d271bd14cc8f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGIxNTJkMjMtM2E4Mi00NDM5LTgxZDEtZDU4ZmU1ZWU3ZTNm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb5b2d6e-028e-454d-b878-0c055adbeb2a%22%2c%22Oid%22%3a%223b1756de-db58-4c21-b7ac-d271bd14cc8f%22%7d
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ODFlNmM5NTMtZTM0MS00MzEwLTk2YTEtOWM5ZDY3ZWY0Zjk5%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522eb5b2d6e-028e-454d-b878-0c055adbeb2a%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522eb46fce7-a811-4a50-b830-4cad13d093c0%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=2aa0e738-0a0e-4be1-93ad-871590240792&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ODFlNmM5NTMtZTM0MS00MzEwLTk2YTEtOWM5ZDY3ZWY0Zjk5%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522eb5b2d6e-028e-454d-b878-0c055adbeb2a%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522eb46fce7-a811-4a50-b830-4cad13d093c0%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=2aa0e738-0a0e-4be1-93ad-871590240792&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true


Uppvisningskommittén bjuder in till 
webbinarium 

 

Uppvisningskommittén har under 2020 bjudit in till ett antal webbinarium för att inspirera och 

stödja dig som ledare och tränare i en förening eller distrikts- eller regionsrepresentant. Nu bjuds 

du in till ytterligare två kostnadsfria webbinarium. 

På söndag den 8 november kl.12.00-13.00 bjuder uppvisningskommittén in till ett nytt 
webbinarium som handlar om att skapa en föreställning – teman och tankar.  

Läs mer här om webbinariet 8 november och anmäl dig senast 5 november 

Och torsdag den 3 december kl.19.00-20.00 kan du ta del av ett webbinarium som 
handlar om att bygga en koreografi – innehåll och upplägg. 

Läs mer här om webbinariet den 3 december och anmäl dig senast 30 november 

 

 

Porträtt: Tonya Paulsson, landslaget i 
kvinnlig artistisk gymnastik 

https://www.gymnastik.se/globalassets/svenska-gymnastikforbundet-gymnastikforbundet/dokument/blandade-dokument/inbjudan-till-webbinarium-8-november.pdf
https://www.gymnastik.se/globalassets/svenska-gymnastikforbundet-gymnastikforbundet/dokument/blandade-dokument/inbjudan-till-webbinarium-3-december.pdf


 

Det är inte många som kan titulera sig ”svensk mästare 2020”. Men 

det kan Tonya Paulsson. Tonya, 17 år från Malmöföreningen GK 

Motus-Salto vann SM i kvinnlig artistisk gymnastik nyligen. Ett av 

väldigt få mästerskap i någon sport som blivit av i år. 

Efter en tung vår och strikt sommar började idrotten så smått att hitta 
alternativa lösningar för att genomföra arrangemang. Restriktionerna var 
många och de få tävlingarna som blivit av har sett väldigt annorlunda ut mot 
vad vi är vana vid. 
 

 - För mig funkade det ganska bra att träna inför SM och jag var verkligen 
taggad på att få tävla igen. Jag tränade på bra med mina träningskompisar 
inför tävlingen som också var taggade så det var kul. Tävlingen kändes 
annorlunda. Att tvätta händerna mellan varje redskap, hålla avstånd hela 
tiden, inte kramas när man precis kört var något jag aldrig behövt tänka på 
förut så det var annorlunda, säger Tonya. 
 

Ännu en stor skillnad var gensvaret i hallen. Den publik som vanligtvis 
bänkat sig på läktaren och delar ut både applåder och hejarop saknades. 
Tomma läktare och inte en själ som publik. Där tog gymnasterna istället 
saken i egna händer och gjorde det som kanske gymnastiken faktiskt är 
allra bäst på. De gymnaster, tränare och funktionärer som tilläts vara i 
lokalen samtidigt gjorde sitt allra yttersta för att peppa den som skulle tävla. 



Oavsett förening. 
 

I början av pandemin tränade Tonya utomhus när vädret tillät. I övrigt har 
hennes träning fått pågå någorlunda normalt i hallen även om totalantalet i 
lokalen är ordentligt sänkt. När tävlingarna blev inställda valde Tonya att se 
fördelarna med det. 
 

 - Självklart blev jag besviken men på ett sätt var det också rätt skönt. Jag 
behövde lite mer tid för att känna mig redo för tävling. Nu var jag näst intill i 
toppform istället inför SM då jag fått tid på mig att förbereda mig och för 
kroppen att verkligen återhämta sig, säger Tonya. 
 

Framputtade mål 
 
Medan många andra gymnaster och atleter upplever stora 
motivationsdippar och svårighet att känna mening med tränandet så verkar 
det inte ha slagit ner på Tonya. 
 

 - Det bästa med gympa är att det alltid finns nya saker att träna på, eller 
finslipa. Det händer alltid nya spännande saker både på träning och på 
tävling. Jag gillar inte bara delarna som är lättast eller där det går bäst. Jag 
gillar känslan av att få slita lite, kämpa mot sina mål tillsammans med andra 
som kämpar för samma saker och med en driven tränare. Gemenskapen, 
säger Tonya. 
 

Samtidigt tycker Tonya att hon lärt sig något nytt. Att träna utan att veta när 
nästa tävling är har varit svårt och ibland jobbigt. Hon säger att hon fått byta 
tankesätt och hur hon riktar sina mål. 
 

 - Jag har tänkt att alla i världen ju går igenom samma sak just nu och där 
har jag kanske extra tur som ändå fått träna vidare. Andra länder har ju 
stängt ner helt. Det är helt klart jobbigt på många sätt men mina ambitioner 
och mål är fortfarande kvar och desamma. De är bara framputtade lite, 
säger Tonya. 
 

Glädjen till gymnastiken 
 
När Tonya var yngre fanns landslaget inte ens på tapeten. Hon tränade 
sporten som hon tycker är allra roligast, där hon hade kul. 



  

 - Jag tränade på utan tanke och sen hände det bara. Men jag är glad att 
det gjorde det då landslaget är något utöver det vanliga och som inte alla 
får uppleva. Känslan att få representera sitt land är mäktig och rolig, säger 
Tonya. 
 

En sen tisdagskväll skickar jag ett kort meddelande till Tonya och ber 
henne skicka över filmklippet som vi pratat om. Två minuter senare plingar 
det till på min telefon. 
 

 - Kan jag skicka filmen här istället? Den klöddade på mailen. 

Jag skrattar till och svarar. 

 - Klöddade? Ja du är en riktig skåning du. 

 - Hahaha. Ja. Jag är en riktig Malmöbo och en stolt MFF-supporter! 
  

Så obetydligt. Så kort. Men jag får en sån där go känsla av Tonyas sätt att 
svara. Även om hon nått landslag och fått större målsättningar som också 
innebär större träningsdoser och med det ofta större krav på sig själv så 
lyser den där rena glädjen igenom. Det var kul med gympa när hon började 
träna som liten, utan mål och större ambitioner, och det är kul nu när hon 
tränar med stora mål och stora ambitioner. 

Se Tonya i barren nedan! 

  

Text: Ia Wikås 

 

 

Skärpta allmänna råd i Södermanland 
och Kronoberg 



 

Folkhälsomyndigheten har idag i samråd med smittskyddsläkare i 

regionerna Södermanland och Kronoberg fattat beslut om skärpta 

allmänna råd. 

Med anledning av dessa regionala allmänna råd, som gäller alla som vistas 
i de två länen, rekommenderar Gymnastikförbundet att föreningar i 
Södermanland och Kronoberg ställer in alla träningar, läger och tävlingar 
fram till och med den 26 november. Detta gäller all verksamhet både 
inomhus och utomhus.  

  

Träningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare kan genomföras, 
men då bör man undvika övningar med passning, då fysisk kontakt ska 
undvikas. 

  

Mer info om de regionala restriktionerna hittar du här. 

 

 

https://www.gymnastik.se/forforeningar/medicinsktstod/CoronavirusCOVID-19/Regionalarestriktioner/


Värdegrundsfrågor lyfts på den 
internationella arenan 

 

Under de senaste åren har flera gymnaster runt om i världen valt att 

träda fram och berätta om sina negativa upplevelser från idrotten de 

älskar. Det har väckt en omfattande debatt, något som 

Gymnastikförbundet välkomnar. 

Sedan 2019 finns en oberoende organisation Gymnastics Ethics 
Foundation som arbetar med frågan och den 26 och 27 oktober höll det 
internationella gymnastikförbundet, FIG, två digitala konferenser på ämnet: 
”Finding solutions for a respectful culture and safe training environment”. 

  

På konferensen fanns deltagare från hela världen och syftet var att låta 
gymnaster, tränare och förbund komma till tals för att lyfta idéer för att 
framåtriktat skapa en positiv och säker kultur inom gymnastiken. 

  

- Det är hoppingivande att det internationella förbundet väljer att lyfta den 
här typen av frågor, det sänder en tydlig signal om att en förändring krävs. 
Vi är medvetna om att det är en lång men viktig process och det är tydligt 
att det finns frågor att jobba med framåtriktat, där ett exempel är vilka åldrar 
som ska gälla för deltagande på tävling, säger Margaret Sikkens Ahlquist. 

  



 

 

Margaret är idag ordförande i kommittén Gymnastics for All inom FIG och 
kommer kandidera för en ny position som Vice President för FIG på nästa 
kongress. Den är planerad att genomföras i oktober 2021 i Antalya i Turkiet. 



  

- Under konferensen blev det tydligt att synen på ledare och föräldrars roll 
skiljer sig åt mellan olika individer och länder. För oss är det viktigt att det 
sunda ledarskapet behöver genomsyra all verksamhet inom gymnastiken 
framåtriktat, avslutar Margaret. 

  

Ett av de två konferenserna spelades in och finns nu att titta på här. 

 

 

Utbildningsprogrammet Eldsjäl 2.0 – ett 
stärkt ledarskap 

 

I ett led att behålla det unika och utveckla det ideella ledarskapet har 

RF i samarbete med Folkspel inlett utbildningsprogrammet Eldsjäl 2.0 

som utbildar en ny generation ledare. 

https://www.youtube.com/watch?v=RyFIjtQ2w5o&list=PLNYqWWimiG-MDvDAVyLyuXPCgMx9gVV66&fbclid=IwAR0BwuTcBHID39jxzT6MGmLBAD8Q0KK1EshAsZnTSLv71UJvzeHv8rUC9ME


Eldsjäl 2.0 riktar sig till befintliga tränare och ledare mellan 18–25 år. Cirka 
20 ledare och tränare från olika sporter deltar och en av deltagarna är 
Rebecka Johansson som kommer från Aif Gymnastik i Alingsås. Hon har 
ett förflutet som truppgymnast och vid sidan av sitt heltidsjobb som frisör, 
jobbar hon som ledare sedan sju år. 

I utbildningen har deltagarna själva valt ett projekt som de jobbar med och 
utvecklar, och Rebecka har startat upp en ungdomskommitté i sin förening 
som sitt projekt. Kommittén går under namnet Ungdomskommittén 2.0, då 
det tidigare har funnits en ungdomskommitté i föreningen, en kommitté som 
lades ner för att det saknades riktlinjer för hur den skulle vara uppbyggd. 

-  Jag valde att starta upp ungdomskommittén igen för att jag saknade en 
verksamhet i vår förening för ungdomsledare. I vår förening har vi olika 
discipliner som trupp, artistisk gymnastik, vuxengymnastik och 
barngymnastik. Jag har under min tid som ledare känt att vi som förening 
inte samarbetar över de olika disciplinerna. Med hjälp av 
ungdomskommittén så tror jag att man kan binda ihop föreningen och börja 
samarbeta mer över de olika disciplinerna. Ungdomsledare kan känna att 
de får en egen verksamhet i föreningen som är tilldelat dem och där ledarna 
kan vända sig till om de t ex behöver hjälp med utbildningar, dela sina idéer 
och utveckla sig. Där de känner sig trygga som unga ledare och kan lära 
känna varandra mer, säger Rebecka. 

Att hon tycket det är roligt och spännande är det ingen tvekan om och 
hennes förening tycker det är jättebra att hon valt att starta upp en 
ungdomskommitté och hon får mycket stöttning från dem. 

-  Förutom att jag tycker det är spännande och roligt med mer kunskap och 
inblick i hur ett föreningsliv är uppbyggt, lär jag mig mycket om ledarskap 
och får ett annat tänk kring mitt eget ledarskap. Med mitt projekt kan jag få 
föreningen att växa ännu mer, vilket är väldigt kul. Det stora målet med 
Ungdomskommittén 2.0 är att kommittén ska leva kvar i föreningen i 
många, många år, fortsätter Rebecka. 

Idrottsledarna ses cirka en gång i månaden via det digitala verktyget zoom 
och förutom de digitala mötena har de hunnit med att ses fysiskt två 
gånger. I både de fysiska och digitala mötena bollar de idéer, stöttar och 
hjälper varandra med sina projekt. 

-  Det jag tycker är bra med utbildningen är att man får lär känna andra 
ungdomsledare från andra sporter. Jag får en helt annan bild om hur ett 
föreningsliv är uppbyggt och hur jag som ung ledare kan påverka, för på 
något konstigt sätt så kommer vi yngre ledare ta över föreningslivet, 
avslutar Rebecka. 



Utbildningen startade i augusti och i april 2021 när de klara kommer de få 
redovisa sina projekt för varandra. 

Läs mer här om Eldsjäl 2.0 

 

Poddtips: Framtidens Idrottshall 
Podden Idrottens Kraft tar upp aktuella ämnen inom idrottens samhällsnytta med fokus på 

inkludering, hälsa samt miljö & klimat. I podden möter du personer som brinner för att bidra till att 

göra Sverige mer hållbart med hjälp av idrott. 

I detta avsnitt hör du Gymnastikförbundets Daniel Glimvert samtala om Framtidens 
Idrottshall tillsammans med Torbjörn Neiman utvecklingschef inom kultur och idrott 
på Region Stockholm och Märit Bergendahl ordförande Innebandyförbundet.  

  

 

Patrick Dahl är Årets Ledare! 

 

Varje år utser Gymnastikförbundet Årets Ledare. Utmärkelsen bygger 

på nomineringar från regionerna och i år är det Patrick Dahl, från GK 

Motus-Salto i Malmö som får utmärkelsen. 

https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/rfochfolkspelsamarbetarforframtidensledarskap


I den långa motiveringen beskrivs Patrik som en person med massor av 
energi, en energi som har stor tendens till att smitta av sig till såväl 
tränarkollegor som gymnaster i alla olika åldrar, både i den egna föreningen 
men också på tävlingsgolvet. Han har också visat upp en viljekraft och 
framåtanda som imponerar. 

  

Patrick är sedan två år anställd tränare i Malmöbaserade GK Motus Salto. 
Han är tränare inom truppgymnastiken för allt från yngre barn till USM-, 
JSM- och SM-och landslagssatsande gymnaster. Han tränar både killar och 
tjejer och beskrivs som en riktig glädjespridare, med ett stort engagemang 
och hjärta. En av styrkorna i Patriks ledarskap är att han ser alla. Han 
anpassar alltid träningen efter gymnasternas olika nivåer, ger ”credd” och 
feedback till alla och glömmer inte bort de som är skadade och tvingas vara 
vid sidan om. 

  

Grattis Patrick! Vad betyder utmärkelsen för dig? 

- Jag är väldigt stolt och enormt tacksam. Jag vill samtidigt gärna poängtera 
att all framgång inte bara är en "one man army". I Motus-Salto jobbar vi 
mycket inom tränar-teams, och hur vi kan använda allas olika kompetenser, 
och vi tror på att detta leder till större motivation för alla ledare.  

  

Vilka är dina styrkor som ledare? Både i relation till gymnasterna du tränar, 
men även som ledare i vidare bemärkelse?  

- Alltid svårt att säga sånt om sig själv, men jag skulle vilja säga att jag bryr 
mig mycket om att gymnasterna trivs och känner att de har ett mål med 
träningen oavsett vilken nivå de är på. Jag är alltid förberedd inför 
träningen, och tror på att en synlig planering till både gymnaster 
och tränarkollegor, gör att vi tillsammans kan flytta ribban högre upp. Jag 
försöker alltid visa att gymnastiken är världens bästa sport, och även när 
det är tufft, påminna om varför vi gör som vi gör.  

  

Avslutningsvis, vilket är ditt främsta råd till andra ledare? 

- Var nyfiken på idrotten och utvecklingen. Bry dig om gymnasterna och 
dina tränarkollegor. Var noggrann med tanken, varför gör vi som vi gör, 
finns det nåt sätt vi kan göra det bättre på. 



  

  

Utmärkelsen kommer delas ut vid lämpligt tillfälle framöver, då även 
checken på 10 000 kronor lämnas över till Patrick! 

  

Stort grattis! 

 

 

Västerås GF är Årets förening! 

 

Varje år utser Gymnastikförbundet Årets Förening. Utmärkelsen 

bygger på nomineringar från regionerna och i år är det Västerås GF, 

VGF, som får den fina utmärkelsen. 

Mirofora Kalaitzidou är ordförande i VGF. Grattis! Vilka är dina spontana 
reaktioner på beskedet? 

- Jag blev helt klart överrumplad. När samtalet från Pelle Malmborg kom 
den där onsdagseftermiddagen var jag i helt andra tankar. Trots ett tydligt 
besked från Pelle behövde jag smälta det ett par minuter efter att vi lagt på. 



Valde då att skicka ett meddelande till Pelle där jag berättade att jag kände 
att jag inte riktigt fick fram att vi känner oss hedrade över denna utmärkelse 
och är oerhört glada över att vårt arbete uppmärksammas. Utmärkelsen 
bidrar dessutom till energi att fortsätta vårt arbete. För arbetet tar inte slut. 
Och under förutsättningarna som råder i världen idag med avseende på 
pandemin, kräver det ännu mer av oss alla för att vi ska kunna erbjuda 
rörelse för alla. 

  

Strukturerat och målmedvetet arbete 

VGF har arbetat strukturerat med vision och verksamhetsplan över fyra år. 
De har också tagit fram en ledarhanbok och jobbar med utvärderingar bland 
föreningens medlemmar. För att snabbt få reda på saker som inte är bra i 
verksamheten har föreningen också infört det de kallar ”Trygg VGF:are”. 
Det är ett enkelt sätt att kunna förmedla det som föreningen bör veta om 
eller ta tag i utifrån vad medlemmarna tycker eller tänker. Från hemsidan 
kan man anonymt eller när man talar om vem man är kontakta styrelsen 
direkt, Västmanlands idrottsförbund eller Gymnastikombudsmannen. Ett 
gymnastråd är också på väg att startas upp inom föreningen. 

  

Varför tror du ni får utmärkelsen i år? 

Jag vill tro att vi fick utmärkelsen av flera anledningar bland annat; 

- att vi arbetar för att rörelse ska vara roligt och tillgängligt för alla, oavsett 
ålder eller bakgrund. Våra medlemmar är mellan 2 och 94 år gamla! 

- att vi infört ett mellansteg mellan Barn & Ungdom och tävling, som vi kallat 
TFT - Träna för att träna. TFT riktar sig till de som vill träna mer än en dag i 
veckan och dessa tränar i en av våra två, mycket unika och uppskattade, 
specialbyggda redskapshallar. 

- att vi arbetar långsiktigt med att utveckla och behålla våra gymnaster och 
medlemmar vilket medför att vi kan stoltsera med att vi idag har tränare 
som valt att fortsätta som ledare i föreningen i 50 år. 

- att vi hela tiden arbetar med att utveckla och utöka vårt utbud av 
rörelsediscipliner, vilket idag innebär att vi erbjuder hela sju olika discipliner. 
Vi kan idag erbjuda både simhopp, voltige och parkour utöver de mer 
klassiska disciplinerna. 



- att vi arbetar kontinuerligt med våra värdegrunder och Gymnastiken vill, 
samt infört Trygg VGF:are för att alla medlemmar ska känna att det är både 
roligt och tryggt i vår förening. 

- och viktigast av allt, att vi har en sådan underbar skara av engagerade, 
kompetenta, drivna och erfarna ledare, tränare och föräldrar som gör det 
möjligt för oss att sprida sådan glädje genom rörelse till fler och fler. 

  

Stor bredd i verksamheten 

Som Mirofora beskriver är VGF en förening med stor bredd i sin 
verksamhet med gruppträning, barn- och ungdomsgymnastik, parkour, 
truppgymnastik och kvinnlig artistisk gymnastik. I föreningen finns även 
simhopp och voltige, vilket är en spännande och lite unik verksamhet 
jämfört med många andra föreningar. 

  

I dagsläget har föreningen två specialbyggda hallar för gymnastik, en 
trupphall som även används för gruppträning och en hall för artistisk 
gymnastik och trupp som också används för gruppträning och parkour. 
Utöver det arbetar föreningen hårt för att förbättra förutsättningarna ute i 
skolorna runt om i Västerås. Det gäller allt från städning till att förhandla om 
att få använda förråd på skolan för de egna redskapen. 

  

  

  

Stort grattis VGF! Utmärkelsen och prispengarna om 15 000 kronor 
kommer delas ut vid lämpligt tillfälle så snart coronapandemin tillåter. 

  

Läs mer om VGF här.  

Lyssna på en intervju i P4 Västmanland med Mirofora Kalaitzidou 

 

 

Bidrag för verksamhet för 65+ 

http://www.vgf.nu/start/?ID=24229


 

Föreningar med verksamhet för målgruppen 65+ kan nu söka 

engångsbidrag från Riksidrottsförbundet (RF) och med anledning av 

det arrangerar Gymnastikförbundet ett infomöte den 16 november. 

Med kort varsel, då ansökningstiden går ut 30 november bjuder 
Gymnastikförbundet in till ett informationsmöte om hur din förening som har 
verksamhet för målgruppen 65+ kan söka bidrag från RF. Under mötet 
kommer vi gå igenom hur ansökan går till och vad föreningar kan söka för.  

  

Gymnastikförbundet uppmuntrar verkligen alla föreningar som har haft 
verksamhet för målgruppen 65+ att ta chansen att söka detta bidrag. 
Möjligheten att söka gäller alla idrottsföreningar som idag bedriver, eller 
sedan 1 januari 2019 bedrivit, idrottsverksamhet där personer som är 65 år 
eller äldre har deltagit. 

  

  

Datum: Måndag 16 november kl. 19.30-20.30 

  

Plats: Teams Microsoft Teams-möte 

Klicka här för att delta i mötet. 

  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmM3NTRmYWEtMjY4Ny00OTg4LTliZjEtNDViN2Y3Y2YyMDNi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb5b2d6e-028e-454d-b878-0c055adbeb2a%22%2c%22Oid%22%3a%22370cbddb-cb36-49ca-9e87-1e0ec3f77c0c%22%7d


Läs mer om ansökan här.  

  

Väl mött digitalt 16 november kl. 19.30 

 

 

Skärpta allmänna råd i Kalmar, 
Norrbotten, Västerbotten och Blekinge 

 

Folkhälsomyndigheten har idag i samråd med smittskyddsläkare i 

regionerna Kalmar, Norrbotten och Västerbotten fattat beslut om 

skärpta allmänna råd. Utöver dessa län har Region Blekinge gått ut 

med skarpa uppmaningar till invånarna i regionen. 

Med anledning av dessa regionala allmänna råd, som gäller alla som vistas 
i de tre regionerna, rekommenderar Gymnastikförbundet att föreningar i 
Kalmar, Norrbotten och Västerbotten ställer in alla träningar, läger och 
tävlingar fram till och med den 8 december. Detta gäller all verksamhet 
både inomhus och utomhus. Träningar för barn och ungdomar födda 2005 
eller senare kan genomföras, men då bör man undvika övningar med 
passning, då fysisk kontakt ska undvikas. 

https://www.rf.se/bidragochstod/Bidrag/verksamhetsstodidrottforaldre/


  

Läs mer om uppmaningarna i Blekinge på RF-SISU Blekinges hemsida.  

  

Mer info om de regionala restriktionerna hittar du här. 

 

 

Porträtt: Elin Andersson Lingbert, 
truppgymnastik 

 

Elin Andersson Lingbert, 17 år från Stockholm Top Gymnastics, var 

en av tjejerna som var med och tog JEM-guld i truppgymnastik 2018. I 

år blev det inget JEM, inget SM och inget JSM. Men det bästa Elin vet 

är fortfarande kvar. 

- Jag älskar att tävla och att gå in i gympabubblan för det är en sån härlig 
känsla. Men det jag gillar allra mest med gympan är att man inte gör det 
ensam. Man gör det tillsammans med sitt lag. Jag älskar verkligen mitt lag 
och vi har alltid kul tillsammans. Det är en av anledningarna till varför jag 
känner motivation till att gå på träningarna och det kan inte Corona förstöra, 
säger Elin. 

  

https://www.rfsisu.se/Blekinge/Nyheter/Egnanyheter/covid-19-skarptaregionalaradforblekinge
https://www.gymnastik.se/forforeningar/medicinsktstod/CoronavirusCOVID-19/Regionalarestriktioner/


Elin har dragits med en fotskada och tränat rehab länge och noga. Hon 
hade inte räknat med att tävla på ett tag så för henne blev förlusten kanske 
inte heller lika stor när tävlingarna försvann. 

  

- Det som försvann för mig som jag tyckte var väldigt tråkigt var själva 
resorna. Med tanke på att en så stor del av tävlingarna är just att få åka 
iväg med laget och att bo och göra allting tillsammans så blev det min stora 
förlust, säger Elin. 

  

Ett steg i taget 
Det är en smart 17-åring jag har framför mig. Hon pratar motivation och hur 
viktigt det har varit att inte stressa rehaben eller gå på övningar för tidigt 
bara för att det känns med motiverande. Nu är hon medicinskt helt läkt men 
tar beskedet med ro. 

  

- Det känns väldigt skönt att veta att allt är läkt och helt igen. Men det får 
inte gå för fort tillbaka. Nu när jag får börja köra igen ska jag ta det lugnt 
och försiktigt framåt, ett steg i taget för att bli starkare och vara fortsatt hel. 
Målet är såklart att börja köra fullt igen så att jag kanske kan satsa för att 
komma med i landslaget igen, men jag räknar med att det tar lite tid, säger 
Elin. 

  

Under pandemins tid har träningarna varit en del kortare, delvis bedrivits 
utomhus med löpning och styrka men också på gymmet. Inom laget har 
tävlingsfokuset flyttats för att hitta nya mål och ambitioner under den tiden 
som tävlingarna uteblir. 

  

- Vi har riktat om många av målen och fokuserar nu på att bli fysiskt starka 
denna termin. Just nu är ju dessutom alla träningar inställda för vår 
åldersgrupp på grund av de skärpta råden så istället kör vi styrketräning 
och friståendeträning digitalt. Jag önskade mig en liten friståendevåd förra 
året så den tränar jag på nu här hemma säger Elin. 

  



 

 

  

Förhoppningar om JEM och EM 
EM och JEM är nu flyttat till 14-16 april i Köpenhamn. Elin var målmedveten 
förra gången också och tränade fokuserat och bestämt på sina svagheter 
och sina styrkor. Hon lade framför allt ner mycket tid på att träna 
friståendesvårigheterna och såg till att vara så all-round i redskapen som 
det bara gick. Elin har förhoppningar om att vara med även denna gång nu 
när hon blivit fri från skada och blickar tillbaka på förra gången med värme. 

  

- Det roligaste med att vara med i landslaget var EM-veckan och att få 
representera Sverige. Det var en väldigt häftig upplevelse. Vi hade också 
väldigt roligt i laget vilket gjorde saken ännu bättre. Alla vi som var med i 
landslaget hade kämpat hårt för att få vara där och det kändes mäktigt att 
åka till ett annat land, stå på prispallen och ta emot guldet. Det var min 
dröm och det kändes sjukt att den helt plötsligt blev sann. Om jag skulle 
komma med i landslaget igen så ser jag fram emot känslan att stå på 
tävlingsgolvet med laget för det var jättehäftigt med en så stor publik, säger 
Elin. 

  



Elins bästa tips till andra som vill nå toppen är att ha is i magen. 

- Alla har bättre och sämre perioder, bättre och sämre träningar. Ta 
motgångarna med en nypa salt, skaka loss och prova igen. Jag lägger 
mycket tid på fristående och svårigheter och att bli jämn, säger Elin  

Johan Wikås, en av Elins tränare kommenterar: 

- Elin har en väldigt bra självdisciplin. Hon vet vad hon vill vilket har varit till 
hennes fördel när det kommer till att ta hand om kroppen under denna 
period. Hon har en otrolig känsla för teknik och tekniska detaljer. Den 
känslan i kombination med rent slit och vilja har fått henne att utvecklas 
trots omständigheter som gjort att hon inte kunnat träna fullt ut, säger 
Johan. 

Elin håller med om att hon förändrats mycket de senaste åren. Hennes 
volter är svårare, högre, stiligare och friståendet innehåller inte många 
saker att anmärka på. 

- Om man bortser från att jag är på en mycket högre nivå nu än för fem år 
sen och med en mycket bättre teknik så skulle jag säga att jag är mer 
självsäker. Jag vågar testa nytt mycket mer nu än då och tror på att jag kan. 
Jag tror att jag lärt mig mer gympa i huvudet också, säger Elin. 

 Nya svåra övningar på gång!  

Det glimtar till i Elin när hon får prata gympa. Att få träna nya volter, 
utvecklas på befintliga saker och få snurra loss är verkligen det hon tycker 
är skoj och det syns. Jag råkar ju känna Elin ganska bra vet att allt som står 
är sant med slit, insats och självdisciplin. Det har jag sett. Men det finns ett 
tillfälle som på något sätt tryckt sig in i mitt minne och som jag tycker är så 
härligt, så rent i sin glädje. 

  

Det var för drygt två år sedan, innan corona och ganska tätt efter att hon 
kommit hem med ett JEM-guld runt halsen. Elin stod vid trampolinen. Hon 
hade precis snurrat och ställt en väldigt svår övning för nästan första 
gången. Men det hon sa precis efteråt hade inte med den prestationen att 
göra. Istället ställde hon sig bredvid mig med hela ansiktet i ett enda stort 
leende och sa: 

- Alltså, det pirrar så mycket i magen när man får flyga så högt i 
trampolinen. Jag ÄLSKAR att flyga!  

Text: Ia Wikås 



Gymnastikens dag 

Tisdagen 10 november arrangerade Gymnastikförbundet Norr för 
andra året i rad "Gymnastikens dag" tillsammans med RF SISU, lokala 
skolor och föreningar i Norr- och Västerbotten. Aktiviteten 
anpassades till rådande läge i Coronapandemin. 
Gymnastikens dag är ett initiativ från Gymnastikförbundet Norr som 
syftar till att: 

• Främja rörelse och ökad motorisk kompetens hos barn och unga 
• Samverka med riksidrottsförbundets rörelsesatsningar i distrikt och på 

skolor 
• Sprida kunskap och inspiration om motorisk träning 

genom Rörelsebanken 

 

Ett säkert genomförande i pågående pandemi 

Gymnastikens dag genomfördes som en koordinerad fritidsaktivitet under 
en timme i Umeå på Mariebergsskolan, i Vittangi på Vittangi skola och i 
Luleå på Ängsskolan samt Tallkronanskolan. Varje skola tog själva beslut 
om att vara med och arrangera Gymnastikens dag, något som 
genomfördes på ett säkert och tryggt sätt. På varje skola fanns ledare från 
lokala idrottsföreningar på plats och inspirerade till rörelse! 

Rörelsebanken som digitalt inspirationsmaterial 

Ledarna utgick från Svenska Gymnastikförbundets digitala 
inspirationsmaterial Rörelsebanken, som enkelt ger förslag på övningar och 
banor som utgår från skolornas befintliga redskap i gymnastiksalarna. Det 
finns redan färdiga pass och hinderbanor i det digitala materialet, men 
många av ledarna på valde att sätta ihop egna banor utifrån de övningar 
som finns i Rörelsebanken. 

Tillsammans med alla barn blev det en fartfylld tillställning med 
rörelseglädje och glada hurrarop på alla skolor som arrangerade 
Gymnastikens dag. Vi vill rikta ett stort tack till alla skolor, 
gymnastikföreningar och RF/SISU som var med och gjorde denna dag 
möjlig! 

 

 

https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/gymnastik/portal/pw/rorelsebanken/


Gymnastikens dag kommer tillbaka även nästa år 

Boka upp vecka 46 2021 redan nu, för då kommer nämligen Gymnastikens 
dag att arrangeras igen! Vår förhoppning är att kunna utveckla dagen 
tillsammans med RF/SISU, lokala skolor och gymnastikföreningar i Norr- 
och Västerbotten.  

 

Över 2 miljoner till Sveriges 
gymnastikföreningar 

 

Ideella Folkspel, föreningslivets eget lotteribolag, har summerat 

försäljningen av Bingolotter, Sverigelotter och Julkalendrar det 

senaste verksamhetsåret. 

Bland specialförbunden är fotbollen den idrott som tjänat ihop mest - 81,5 
miljoner i överskott. Gymnastikföreningar runt om i Sverige, som sålt 
Folkspels produkter, har tjänat ihop hela 2 163 000 kronor. 

 – Försäljningen av Bingolotter är en viktig inkomstkälla för många 
föreningar inom Svensk Gymnastik och möjliggör för dem att genomföra 
olika aktiviteter i sin verksamhet. Det kan handla om att åka på läger, köpa 
in nya redskap till föreningen eller genomföra olika typer av lagaktiviteter för 
att stärka sammanhållningen. Genom samarbetet med Gymnastikförbundet 
kan Folkspel på ett effektivt sätt nå ut till de över 1 000 föreningarna som är 



en del av Svensk Gymnastik, säger Lotta Darlin, marknad- och 
kommunikationschef på Gymnastikförbundet. 

Då många företag och organisationer i extraordinära tider kämpar hårt med 
ekonomin kan Ideella Folkspel, föreningslivets eget lotteribolag, stolt 
presentera det största överskottet till föreningslivet på många år. Totalt har 
det delats ut 232 miljoner till de föreningar runt om i Sverige som sålt lotter 
från Folkspel. 

Verksamhetsåret 2018/2019 blev överskottet på 189 miljoner. Senaste året 
(2019/2020) ser vi en ökning med 43 miljoner och 22,7 i procent räknat. 

 – Vi hoppas att den fantastiska utvecklingen kan härledas till en omsorg 
och en solidaritet kring vårt föreningsliv som drabbas hårt av den pandemi 
som råder. Många inkomstkällor har försvunnit, exempelvis via inställda 
lopp och cuper som inte blivit av, fikaförsäljning i samband med matcher 
och liknande aktiviteter. Vårt överskott täcker givetvis långt ifrån allt, men är 
ett tillskott som behövs mer än någonsin, säger Folkspels vd, Hans Sahlin. 

Sedan starten 1991 har ideella Folkspel totalt bidragit med närmare 17 
miljarder till föreningslivet. Som ideell organisation och utan privata 
ägarintressen går verksamheten ut på att skicka varenda krona i överskott 
vidare till de medlemmar som Folkspel representerar. 

Hans Sahlin: 

 – Vi vet att vi gör stor skillnad med det lotterier vi erbjuder. Sedan ska alla 
föreningar och organisationer som gör jobbet med att sälja naturligtvis äras. 
Precis som konsumenterna, som var och en bidrar till det föreningsliv som 
gör Sverige bättre för alla. 
 

Topp 15 idrotter som fått störst utdelning från Folkspel senaste året 

Idrott                Utdelning i kronor 

Fotboll 81 456 000 

Ishockey 15 922 000                 

Handboll 10 177 000    

Innebandy 9 670 000    

Bowling 3 375 000    



Ridsport 3 014 000    

Bandy 2 903 000    

Gymnastik 2 163 000    

Bordtennis 2 117 000    

Skidor 1 968 000    

Orientering 1 941 000    

Sportskytte 1 724 000    

Friidrott 1 659 000    

Simning 1 477 000    

Brottning 1 073 000    

    

  

Fakta Överskott 

Tre senaste verksamhetsåren: 

2019/2020: 232 miljoner. 

2018/2019: 189 miljoner. 

2017/2018: 160 miljoner. 

  

Om Folkspel 

Folkspel är en ideell organisation som har 71 
riksorganisationer/medlemmar i Sverige. Folkspel erbjuder svenskt 
föreningsliv att sälja lotteriprodukter och på så sätt dra in pengar till sin 
verksamhet. Sedan starten 1991 har Folkspel genererat 16,8 miljarder 
kronor till svenskt föreningsliv, bland annat genom att föreningarna sålt 
Bingolotto och Sverigelotten. Folkspel har 104 anställda och huvudkontoret 
ligger i Göteborg. 



www.folkspel.se 

 

 

Skärpta allmänna råd på Gotland och i 
Värmland, Västmanland och Dalarnas 
län 

 

Ytterligare fyra län har idag fått allmänna skärpta råd efter beslut av 

Folkhälsomyndigheten i samråd med smittskyddsläkare i regionerna. 

Med anledning av dessa regionala allmänna råd, som gäller alla som vistas 
i de fyra regionerna, rekommenderar Gymnastikförbundet att föreningar på 
Gotland och i Värmland, Västmanland och Dalarnas län ställer in alla 
träningar, läger och tävlingar fram till och med den 10 december. 

  

Detta gäller all verksamhet både inomhus och utomhus. Träningar för barn 
och ungdomar födda 2005 eller senare kan genomföras, men då bör man 
undvika övningar med passning, då fysisk kontakt ska undvikas. 

http://www.folkspel.se/


  

Mer info om de regionala restriktionerna hittar du här. 

 

 

Gymnastikförbundet och Sportsbasics 
vill hålla motivationen uppe 

 

Då vi nu i område efter område får striktare rekommendationer kring 
hur vi kan träna och tävla med anledning av covid-19 vill 
Gymnastikförbundet hjälpa till att hålla motivationen uppe hos alla 
aktiva. 
Det känns därför extra roligt att meddela att vi förlängt och utvecklat 
partnerskapet med sportsbasics.com. 

  

I sportsbasics.com kan du inspireras av det stora videobaserade 
övningsbiblioteketet med fler än 1100 övningar. I sportsbasics.com kan du, 
göra egna träningsprogram eller använda några av dem som vi redan har 
gjort samt hålla ordning på gymnasterna i din grupp. Som tränare kan du 

https://www.gymnastik.se/forforeningar/medicinsktstod/CoronavirusCOVID-19/Regionalarestriktioner/
http://sportsbasics.com/


också sända träningsprogram till enskilda individer eller till en hel grupp till 
deras PC, iPad eller Smartphone. 

  

  

  

Med Sportsbasics speciella App (bara iPad och iPhone) kan du dessutom 
ha upp till 10 program med dig och byta ut efterhand. Dina gymnaster kan 
också öppna sina program via App'en och använda på sin iPad eller 
iPhone. 

  

  

Vårt samarbetsavtal med sportsbasics.com innehåller två erbjudanden: 

1. Gymnastikförbundet erbjuder upp till 100 föreningar att testa 
sportsbasics.com gratis i 60 dagar. De föreningar som vill testa 
sportsbasics.com innan de köper kan få ett testabonnemang på 
sportsbasics.com för 5 tränare på 60 dagar, som Gymnastikförbundet 
betalar. 

2. Alla föreningar som är medlemmar i Svenska Gymnastikförbundet får 
50% rabatt på den första års prenumerationen på träningsplattformen 
sportsbasics.com. 
En förening med upp till 12 tränare betalar ENDAST SEK 1.750 (inkl 
moms) för ett år. 

  

https://www.gymnastik.se/globalassets/svenska-gymnastikforbundet-gymnastikforbundet/dokument/samarbetspartners/sponsorer/prova_sportsbasics_i_60-dagar.docx
https://www.gymnastik.se/globalassets/svenska-gymnastikforbundet-gymnastikforbundet/dokument/samarbetspartners/sponsorer/prova_sportsbasics_i_60-dagar.docx
https://www.gymnastik.se/globalassets/svenska-gymnastikforbundet-gymnastikforbundet/dokument/samarbetspartners/sponsorer/uppratta-medlemskap.docx
https://www.gymnastik.se/globalassets/svenska-gymnastikforbundet-gymnastikforbundet/dokument/samarbetspartners/sponsorer/uppratta-medlemskap.docx
https://www.gymnastik.se/globalassets/svenska-gymnastikforbundet-gymnastikforbundet/dokument/samarbetspartners/sponsorer/uppratta-medlemskap.docx


Beställ medlemskapet genom att fylla i dokumenten ovan och skicka 
till info@sportsbasics.com. 

  

Lycka till med träningen! 

 

 

Skärpta allmänna råd i Gävleborgs- och 
Västernorrlands län 

 

Folkhälsomyndigheten har i samråd med smittskyddsläkare i 

regionerna Gävleborg- och Västernorrland fattat beslut om skärpta 

allmänna råd. 

Med anledning av dessa regionala allmänna råd, som gäller alla som vistas 
i de två regionerna, rekommenderar Gymnastikförbundet att föreningar på 
Gävleborg och Västernorrland ställer in alla träningar, läger och tävlingar 
fram till och med den 13 december. Detta gäller all verksamhet både 
inomhus och utomhus. Träningar för barn och ungdomar födda 2005 eller 
senare kan genomföras, men då bör man undvika övningar med passning, 
då fysisk kontakt ska undvikas. 



   

Mer info om de regionala restriktionerna hittar du här. 

   

Idag höll regeringen en presskonferens där de presenterade ett förslag på 
att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta 
deltagare ska förbjudas från och med den 24 november. Detta förslag går 
nu ut på remiss och Gymnastikförbundet återkommer när vi vet mer om 
förslaget och dess konsekvenser för vår verksamhet. 

 

 

Ta hemmaträningen till nästa nivå med 
Styrkeutmaningen 

 

Allt fler måste på grund av spridningen av covid-19 träna hemma. Vi 

vet att det kan vara svårt att hålla motivationen uppe och nu 

presenterar Gymnastikförbundet tillsammans med Charles Fritzén – 

Styrkeutmaningen! 

https://www.gymnastik.se/forforeningar/medicinsktstod/CoronavirusCOVID-19/Regionalarestriktioner/


Styrkeutmaningen är ett webbaserat styrkepass som sker i Zoom och 
Google-Drive där du tävlar mot dina lagkamrater. Det hela går ut på att på 
snabbast tid bli klar med ett bestämt styrkeprogram. För att göra det extra 
roligt läggs en taktisk dimension till där deltagarna kan lägga till 
extrarepetitioner till sina motspelare för att öka chanserna till en bra 
placering. 

  

- Jag vet att genom att lägga till den extra nerven i träningspasset så 
kommer du få ett mycket mer effektivt och roligt styrkepass, jämfört med om 
du bara skulle köra igenom ett utskickat program, berättar Charles Fritzén 
som ligger bakom programmet. 

  

Programmet innebär: 
• Du kommer träna hårt 

• Ni kommer träna med varandra men samtidigt mot varandra 

• Inga redskap behövs 

• Styrke- och konditionsträning kombineras 

  

Spelet fungerar för de alla flesta inom svensk gymnastik, oavsett om du 
tränar gruppträning, parkour eller inom någon av alla de olika 
tävlingsdisciplinerna. Övningarna är välkända och kan anpassas efter ålder 
och nivå. 

  

I filmen nedan får du en snabbguide kring hur Styrkeutmaningen fungerar: 

  

  

  

Charles är en välkänd profil inom svensk truppgymnastik. Han har haft en 
framgångsrik karriär i Brommagymnasterna och varit med på ett flertal NM 
och som landslagsgymnast på EM. Vissa känner säkerligen igen honom 
från SVT där han de senaste åren kommenterat SM i truppgymnastik under 
SM-veckan. 



  

 

  

Idag bor Charles i England där han arbetar som personlig tränare. Sedan i 
mars är han också landslagstränare för det brittiska trupplandslagets damer 
på både junior- och seniorsidan. 

  

 - Truppgymnastiken i England är på gång och nivån är bättre än jag 
förväntade mig, kommenterar Charles på frågan hur han tror det kommer 
gå på kommande EM. 

  

En styrkeutmaning där alla kan vara med 
Om du och ditt lag vill testa och köra Styrkeutmaningen skickar du ett mail 
till utmaning@gymnastik.se, då får du instruktioner kring hur det funkar och 
vad ni behöver göra för att komma igång. 

  

Om intresset blir stort planerar vi för en tävling mellan olika lag och 
discipliner under december månad. Mer information om upplägget kommer, 
men tanken är att köra tävlingen i olika åldersklasser och svårighetsnivå. 

mailto:utmaning@gymnastik.se


  

Är ni intresserade av att vara med? Skicka ett mail 
till utmaning@gymnastik.se! Eller varför inte skicka iväg en utmaning till en 
annan förening? 

  

Mer info om Styrkeutmaningen hittar du här. 

 

 

Förslag på sänkning till åtta deltagare 
Den 16 november höll regeringen en presskonferens där de presenterade ett förslag på att 

allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare ska förbjudas 

från och med den 24 november. 

Detta förslag är på remiss och Gymnastikförbundet återkommer när vi vet mer om 
förslaget och dess konsekvenser för vår verksamhet. 

  

Riksidrottsförbundet är en av remissinstanserna, läs mer på deras webb.  

 

 

Skärpta allmänna råd i Jämtland 

mailto:utmaning@gymnastik.se
https://www.gymnastik.se/Nyheter/Nyheter/2020/~/link/7003550a4b3a446594b95942f3eabb44.aspx/link/7003550a4b3a446594b95942f3eabb44.aspx
https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/


 

Folkhälsomyndigheten har i samråd med smittskyddsläkare i 

Jämtland fattat beslut om skärpta allmänna råd. 

De regionala restriktionerna i Jämtlands län gäller från och med idag till den 
13 december. Av de sju restriktionerna som är möjliga att införa regionalt 
valde man i Jämtland att införa två av dem: 

• undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel 
och 

• om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de 
som man bor tillsammans med. 

  

För gymnastikens del innebär detta att vi behöver anpassa våra träningar 
så att alla deltagare kan hålla 1,5 meters avstånd till varandra, vilket 
innebär att övningar där passning behövs inte kan genomföras under denna 
period. 

  

Det är med andra ord fortfarande tillåtet att genomföra träningar i Jämtland 
men med stora begränsningar. Det viktigaste är alltså att man genom hela 
träningen alltid kan hålla ett avstånd till andra, framförallt till andra vuxna, 
på minst 1,5 meter. Föreningarna behöver tänka på att man har ett ansvar 



för att alla deltagare håller avståndet före, under och efter träningarna, dvs. 
även när man kommer till träningarna och när man lämnar träningarna. 

  

Förlängd tid för allmänna råd i Stockholm, Västra Götaland och Östergötland 
Sedan tidigare har Stockholm, Västra Götaland och Östergötland skärpta 
allmänna råd. Idag förlängde Folkhälsomyndigheten dem till den 13 
december. 

  

Mer info om de regionala restriktionerna hittar du här. 

 

 

47 gymnastikföreningar delar på 2,2 
miljoner 

 

Många föreningar har drabbats ekonomiskt på grund av Covid-19. De 

har haft möjlighet att söka kompensationsstöd och nu är RF klara med 

fördelningen. 

Totalt delar RF ut 554 miljoner, varav 158 miljoner går till 2300 föreningar. 
47 av dessa är gymnastikföreningar, vilka delar på 2,2 miljoner. 

  

https://www.gymnastik.se/Nyheter/Nyheter/2020/~/link/86e458e3cd5f4e0ab74b841754c5ff23.aspx/link/86e458e3cd5f4e0ab74b841754c5ff23.aspx


Variationen på stödet till gymnastikföreningarna är stor, från 260 000 till 
4000 kronor. Fem föreningar får en tilldelning som överstiger 100 000 
kronor. Pengarna börjar betalas ut den 23 november. 

  

Fördelning av stöd per förening, idrott, kommun och distrikt (excel) 

  

Utöver stödet på 158 miljoner delas stöd ut till lagidrotter med seriespel och 
föreningar som bedriver stora evenemang, som exempelvis Lidingöloppet. 
Totalt sett delar RF ut 554 miljoner denna omgång. Under januari månad 
kommer föreningar att kunna göra motsvarande ansökan för årets fjärde 
kvartal. 

  

 - Vi lever alla i oerhört ansträngande tider och det vi nog lider av mest är 
att inte kunna träna och tävla som vanligt. Även om det ekonomiska stödet 
inte fullt täcker de ekonomiska konsekvenserna för föreningarna så är det 
ändå positivt att idrotten och gymnastiken kan få viss kompensation. Jag är 
också fortsatt oerhört imponerad över föreningarnas förmåga att ställa om 
och tänka nytt, säger GS Pelle Malmborg. 

  

Syftet med stödet är att ge idrottsföreningar förutsättningar att överleva 
samt fortsatt kunna bedriva idrottsverksamhet och evenemang. Särskilt 
viktigt är att värna idrottsverksamhet och evenemang som bedrivs för och 
till förmån för barn- och ungdomsidrotten. 

  

 Länk till RF:s artikel om vilka föreningar som får stöd. 

Länk till RF:s artikel om det övergripande stödet.  

  

  

Föreningar har frågor om sina ansökningar eller önskar överprövning av 
deras ärende ska kontakta kompensation@rfsisu.se. 

 

 

https://www.rf.se/contentassets/162df7be77994a1db263009aa23052e7/kompensationsstod-till-foreningar-q3-2020.xlsx
https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/idagfaridrottsforeningarbeskedomkompensationsstod/
https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/over2300idrottsforeningartilldelaskrisstod
mailto:kompensation@rfsisu.se


Gymnastikförbundet avvaktar 
Folkhälsomyndighetens besked kring 
träning för unga 

Idag fattade regeringen beslut om att allmänna sammankomster och 

offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare ska förbjudas från 

och med den 24 november. 

Förslaget har varit på remiss och Riksidrottsförbundets var i sitt svar väldigt 
tydliga kring idrottens ståndpunkt: ”Barn och ungdomar måste få fortsatt 
möjlighet att träna under vintern. Det är helt avgörande för ungas fysiska 
och psykiska hälsa. Därför måste det klargöras att den normerande delen 
om åtta personer inte gäller barns och ungdomars träning.” 

  

Läs RF:s remissvar här.  

  

Under fredagseftermiddagen höll regeringen en presskonferens med 
anledning av beslutet och där deltog Amanda Lind, kultur- och 
demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna. På en 
direkt fråga om barn födda 2005 eller senare fortsatt kommer få träna efter 
den 24 november gav hon svaret att ju längre barn och unga kan fortsätta 
träna desto bättre är det. Men exakt vilka rekommendationer som ska gälla 
framåt för idrottsträningar är något som FHM kommer att behöva ta 
ställning till och förtydliga, samt att det arbetet ska ske i dialog med 
idrottsrörelsen. 

  

Gymnastikförbundet avvaktar därmed tydligare besked från 
Folkhälsomyndigheten kring vad som kommer gälla kring ungas möjlighet 
till fortsatt träning efter den 24 november. 

  

Stort tack för ert tålamod. 

 

 

https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/latintebarnenbetalapriset/


Porträtt: Hanna Rydén, landslaget i 
trampolin 

 

När pandemin slog till med full kraft hade Hanna Rydén precis tagit 

sig ur en skadeperiod. Hon hade börjat få tävla, hade mycket att se 

fram emot och hade börjat se ordentliga resultat i sin träning. 

Trampolin-SM blev inställd med minsta möjliga framförhållning. Bara 
dagarna innan det äntligen skulle vara dags kom de nya tuffare allmänna 
råden från Folkhälsomyndigheten och tävlingen ställdes in. 23-åriga Hanna 
Rydén från Upplands Väsby GK, med bland annat två SM-guld och sju 
synkronguld i bagaget, har blandade känslor. 
 

 - Det är såklart väldigt trist och särskilt med så kort varsel, men det fanns 
ändå någonstans i tankarna att det skulle kunna bli så. Trots att jag 
verkligen längtar efter att tävla så känns det skönt att 
Gymnastikförbundet gör sitt till för att minska smittspridningen. I slutändan 
är det viktigare än att en idrottstävling blir av så det är bara att gilla läget, 
säger Hanna. 
 

Jonas Juhl Christiansen, landslagschef på Gymnastikförbundet 
kommenterar: 
 

 - Varje gång ett sådant beslut tas så är det tudelat. Vi vet såklart hur 
besvikna de aktiva och tränarna blir när aktiviteterna ställs in. Samtidigt så 



vet vi att dessa tråkiga beslut ändå minskar risken för smittspridning och 
därmed är det enda rätta beslutet för oss att ta. Det gäller att vi höjer 
blicken, ser den större bilden utanför vår fantastiska idrott och ser på 
samhället i stort, säger Jonas. 
 

I skrivande stund är alla träningar inställda för Hanna och hon kämpar på 
med löpning och styrka hemma istället. Men fram tills råden skärptes har 
träningarna ändå kunnat flyta på. Motivationen i gruppen sänktes och 
serieträningen avslutades. 
 

 - Vi har lekt ganska mycket på trampolinen nu för att försöka göra mycket 
av det som vi verkligen tycker är roligt helt enkelt och utmanat varandra i 
den ena tokiga kombinationen efter den andra, säger Hanna. 
 

När pandemin slog till med full kraft hade Hanna precis tagit sig ur en 
skadeperiod. Hon hade börjat få tävla, hade mycket att se fram emot och 
hade börjat se ordentliga resultat i sin träning. EM på hemmaplan skulle bli 
något utöver det vanliga och motivationen var på topp. 
 

 - Det tyngsta är väl att det varit sådan tid. I början var det lätt att tänka att 
man nu fick tid till att träna annat, hinna lära sig nytt och så vidare. Men allt 
eftersom tiden gick blev det förstås svårare att hålla skenet uppe. Det är 
träningsgänget som varit det direkt avgörande i den här perioden. De har 
bidragit så otroligt mycket till att motivationen ändå kunnat hållas uppe, 
säger Hanna. 
 

Landslagschef  Jonas håller med om att trampolingänget åkt på många 
kängor i år. 

 
 - För alla landslag så har pandemin slagit hårt, men för trampolingänget 
kanske det varit allra tuffast. Först blev EM på hemmaplan inställt med kort 
varsel i början av pandemin. Hemma-EM som vi sett fram emot i många år 
och längtat efter. Sen kom sommaren, en del lättnader och de nationella 
tävlingarna skulle köras. Bara dagarna innan tävlingsstart kom de skärpta 
råden och SM-tävlingarna ställdes in. Igen, säger Jonas. 
 

”Det bästa med gymnastiken är att få vänner för livet” 



Det har varit ett tufft år där Coronaviruset påverkat många och lagt krokben 
för en stor del av verksamheten under lång tid. För de mest erfarna och 
rutinerade aktiva så är de stora nationella och internationella 
sammanhangen väldigt viktiga. Att gå in på en stor arena på ett stort 
mästerskap, att hänga på hotellet med truppen, att småprata med 
delegationen i bussen på vägen till arenan. Det är många små delar som 
skapar en fantastisk helhet. Den helheten saknas just nu och är nog något 
som alla längtar efter just nu. 
 

 

Hur mycket man än gillar det rena idrottsliga och den kroppsliga 
prestationen så märks det tydligt bland alla gymnasterna jag träffar. Det 
sociala, samhörigheten och vänskapen är en otroligt stor del av det roliga. 
Det är träningsgänget som blir lite extra viktig för att hålla orken uppe just 
nu men det är också den större sociala delen som försvinner när resor och 
arrangemang inte kan genomföras. 
 

 - Att vara med i landslaget är roligt på många sätt. Att umgås med 
människor som brinner för samma sak, att resa till länder man inte skulle 
rest till annars, få uppleva andra kulturer och få vänner världen över, säger 
Hanna. 
 

Det bästa med gymnastiken är just gemenskapen och att få vänner för livet 
enligt Hanna. Hon tycker att det är både häftigt och en stor ära att få 
representera Sverige och stormtrivs ute på tävlingsgolvet så den delen är 
helt klart viktig för henne, men gymnastiken är så mycket mer än bara 
volter. 
 



 - Jag har tränat hårt för att nå den nivån jag har idag. Självklart har det fått 
bli en del uppoffringar genom åren i och med att jag prioriterat träning 
framför annat. Jag har stått över en hel del andra saker men det har ju varit 
mitt val, säger Hanna. 
  

Hannas bästa tips till andra som vill nå toppen är: 
 

 - Gör din grej! Dra nytta av dina starka sidor och jämför dig inte med andra 
så mycket. Glöm inte att ge dig själv en klapp på axeln när du gjort något 
bra. Det är så lätt att bara se det som var mindre bra. …och sist men inte 
minst, ha kul! Det kanske är en klyscha men den sann. Det va förmodligen 
därför du började med sporten från första början, säger Hanna. 

  

Text: Ia Wikås 

 

 

Uppdaterad information kring Covid-19 
och hur det påverkar Svensk 
Gymnastik 

 

Utifrån regeringens beslut i fredags har Gymnastikförbundet 

uppdaterat informationen på webben kring vad som gäller för Svensk 

Gymnastik. 



Regeringen har beslutat om att det max får vara 8 personer vid en allmän 
sammankomst eller en offentlig tillställning och att det ska vara vägledande 
för alla verksamheter i Sverige. Av den anledningen rekommenderar 
Gymnastikförbundet att ingen verksamhet med fler än 8 personer bör 
genomföras någonstans i Sverige. Barn och unga födda 2005 eller senare 
är dock undantagna från den begränsningen. 

  

Just nu finns det dessutom lokala allmänna råd i de flesta regioner som 
begränsar möjligheterna till träning ännu mer. Läser mer om de lokala 
restriktionerna här. 

  

- Det är en mycket allvarlig situation vi befinner oss i. Även om det är 
oerhört smärtsamt att behöva ställa in träningar och annan verksamhet så 
behöver vi inom Svensk Gymnastik nu ta vårt ansvar. Det är också viktigt 
att de grupper som fortsatt får träna håller på de rekommendationer som 
gäller kring avstånd och passning, säger generalsekreterare Pelle 
Malmborg och fortsätter: 

  

- Jag vet att vi alla vill kunna träna som vanligt, men just nu är det inte läge 
att söka kryphål i rekommendationerna utan vi behöver alla göra det vi kan 
för att minska spridningen av Covid-19. 

 

 

Bidrag för verksamhet för 65+ 

https://www.gymnastik.se/forforeningar/medicinsktstod/CoronavirusCOVID-19/Regionalarestriktioner/
https://www.gymnastik.se/forforeningar/medicinsktstod/CoronavirusCOVID-19/Regionalarestriktioner/


 

Föreningar med aktiva inom målgruppen 65+ har möjlighet att söka ett 

engångsbidrag från Riksidrottsförbundet (RF) för sin verksamhet. 

Alla föreningar som sedan den 1 januari 2019 bedrivit idrottsverksamhet där 
personer som är 65 år eller äldre har deltagit har nu möjligheten att söka ett 
bidrag hos RF. Sista ansökningsdag har flyttats fram till den 31 januari 
2021. 

  

Vill du veta mer om för vad du kan ansöka kan du titta på 
det webinarium som hölls den 16 november via teams.  

  

Du kan också läsa mer om ansökan här.  

 

 

Danmark kommer inte arrangera EM i 
truppgymnastik i april 

https://youtu.be/BfcHCyymoXA
https://www.rf.se/bidragochstod/Bidrag/verksamhetsstodidrottforaldre/


 

Idag nåddes vi av den mycket tråkiga nyheten att EM i truppgymnastik 

inte kommer gå i Danmark i april 2021 som planerat. 

Det danska förbundet GymDanmark har meddelat att de inte kommer 
kunna arrangera tävlingen med anledning av pandemin. Det är såväl 
ekonomiska som praktiska frågor som ligger bakom beslutet. Allt fler länder 
i Europa inför nu också restriktioner som innebär att gymnasterna inte kan 
träna fullt ut, något som är helt avgörande för att kunna tävla och prestera 
på ett internationellt mästerskap. 

  

Läs mer om det tunga beslutet GymDanmark har fattat här. 

  

Idag har också det European Gymnastics har gått ut med en förfrågan om 
det finns någon alternativ arrangör till mästerskapet. Vi återkommer när vi 
har mer information kring om mästerskapet kommer flyttas till annan ort och 
datum eller om det kommer ställas in. 

 

 

Gymnastikförbundet söker en 
vikarierande utbildningskonsulent 

https://teamgym2020.com/2020/11/23/denmark-withdraws-as-host-of-2021-europeans-in-teamgym-due-to-covid-19/


 

Vi söker nu en utbildningskonsulent till Gymnastikförbundets 

nationella kansli i Stockholm som under ca ett års tid vill arbeta med 

den övergripande utbildningsverksamheten. 

Arbetsuppgifterna för en utbildningskonsulent innefattar alla administrativa 
sysslor runt den löpande utbildningsverksamheten. Du kommer att arbeta i 
nära samverkan med flera kollegor på avdelningen Stöd och service. 

Gymnastikförbundet har en stor utbildningsverksamhet där det nationella 
kansliet säkerställer samtliga förutsättningar för att våra regionala kanslier 
sen kan genomföra utbildningar runt om i hela landet. Totalt deltar över 8 
000 tränare och ledare vid ca 450 utbildningstillfällen varje år. 

Vikariatet är på 100% från början av 2021 och cirka ett år framåt. Tjänsten 
innehåller arbete kvällar och helger under perioder.  

Läs mer om tjänsten här och ansök senast den 20 december.  
 
Urval och intervjuer sker löpande så ansök gärna så snart som möjligt då 
tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. 

 

 

Nytt landslagsteam i manlig artistisk 
gymnastik 

https://www.gymnastik.se/globalassets/svenska-gymnastikforbundet-gymnastikforbundet/dokument/jobbexpo/annons_vikariat-utbildningskonsulent-2021.pdf


 

Niklas Andersson blir ny förbundskapten för seniorlandslaget i manlig 

artistisk gymnastik med Fredrik Pierreville i en tränarroll riktad mot 

OS i Paris 2024. Eddie Olsson fortsätter som förbundskapten för 

juniorlandslaget. 

- Det känns fantastiskt att kunna hälsa Niklas välkommen i landslagsteamet 
som ny förbundskapten för seniorerna. Han har bevisat sig som en duktig 
och uppskattat tränare och ledare i både hemmaföreningen Halmstad 
Frigymnaster och under samlingar och tävlingar med landslaget. Fredrik 
’Biske’ Pierreville kommer fortsatt vara kvar i landslagsorganisationen men i 
en mer renodlad roll kopplad mot Sveriges Olympiska Kommitté och 
huvudfokus fram mot OS i Paris 2024, säger landslagschef Jonas Juhl 
Christiansen och fortsätter: 

  

- Vi har i samråd valt att dela på de två uppdragen vilket vi tror kommer till 
gagn för alla. Biske ska ha ett oerhört stort tack för alla år som 
förbundskapten och hans outtröttliga insats som genom ett stort lagfokus 
har bidragit till att höja nivån och flytta fram Sveriges position. Att ha kvar 
Biske och samtidigt kunna ge Niklas utrymme att i större grad prägla 
landslagsverksamheten tror vi är det bästa stödet vi kan ge seniorerna 
framåtriktat. 

  

Erfaren ledare som fortsätter bygga landslaget vidare 
För er som inte känner Niklas så är han idag heltidsanställd tränare i 
Halmstad Frigymnaster, något som han varit i tolv år. Under den perioden 



har han också varit tränare för både junior- och seniorlandslagsgymnaster 
och medverkat på flera internationella tävlingar och mästerskap. Han har 
själv en bakgrund som gymnast och har ett mångkampsguld på JSM som 
främsta merit. 

  

Vad ser du mest fram emot i din nya roll?   

- Jag ser fram emot att kunna fortsätta det goda arbetet som vår nuvarande 
förbundskapten har slitit med under många år. Att behålla den goda 
gemenskapen mellan tränare och gymnaster samt se om mina egna små 
justeringar kan göra vårt seniorlandslag ännu starkare i framtiden. 

  

På frågan om hur känns det att tillträda mitt i en coronapandemi svarar 
Niklas: 

- Ja det är en liten kul fråga som jag också har ställt mig själv. Hur ska man 
kunna få arbetet till att fortgå som det har gjort och försöka göra 
förbättringar när hela världen är lite upp och ner. Det känns som en ganska 
tuff uppgift faktiskt. Men jag är övertygad att med de kollegorna som jag har 
runt mig så kommer vi kunna hitta lösningar på alla problem som dyker upp 
längs vägen. Men det är helt klart en unik situation att hoppa in i. Men jag 
tror att när allt väl är över kommer vi komma ur starkare än någonsin.  

  

Ett sammansvetsat ledarteam 
Ledarteamet fram mot 2024 består förutom av Biske och Niklas av Eddie 
Olsson som fortsätter som förbundskapten med ansvar för junior, ett 
uppdrag som han har haft sen 2016. 

  

- Niklas och Eddie kommer att fortsätta bygga på det grymma samspelet 
som finns på tvärs av föreningsgränser inom manlig artistisk gymnastik och 
vi ser fram emot fyra spännande år tillsammans. Eddie har gjort en 
fantastisk insats senaste åren och tar stor erfarenhet och klokskap med sig 
in i rollen. Vi går in i 2021 med en viss oklarhet i och med pågående 
pandemi och ett samarbete med storsponsorn CATEA som går ut och inte 
förlängs. Men trots det så ser jag verkligen framåt med optimism och ser ett 
komplett team som tillsammans med gymnaster och föreningstränare kan 
få fram det bästa i alla, avslutar Jonas Juhl. 

  



Ledarteamet för landslaget 2021-2024: 

• Förbundskapten senior: Niklas Andersson 
• Förbundskapten junior: Eddie Olsson 
• SOK Head Coach/Landslagstränare: Fredrik Pierreville (fokus mot 

2024) 
• Fysio: Gustav Nilsson och Carl Hultefors (2021-2022) 

  

Vilka är dina förväntningar på året som kommer?   

- Förväntningarna för 2021 är att vi ska kunna träna på och bibehålla 
kvaliteten och bli ännu bättre, så att när tävlingarna sen börjar bli av igen så 
är Sverige redo, avslutar Niklas. 

 

 

Kursen Barngymnastik - variera och 
utmana för rörelseglädje, voltlicens och 
allsidig träning 

 



På Gymnastikförbundet pågår ett intensivt arbete med framtagning av 

nya utbildningar. En kurs som är lanserad och igång är 

Barngymnastik – variera och utmana. Vi satte oss ner och pratade 

med Anders Niekka, en av våra utbildare för kursen. 

Barngymnastik – variera och utmana är en kurs som tar barn- och 
ungdomsgymnastiken till en ny nivå, en guldgruva för dig som leder aktiva 
från sju år och uppåt: Volt på trampett tillsammans med övningar på 
satsbräda och matta. Styrketräning med alltifrån gummiband och 
cirkelträning till hinderbanor inspirerade av ninja warrior. Med cirkus tränas 
lekfullhet och kreativitet genom exempelvis jonglering och par-
akrobatik. Musikanvändning, lekar, hopprep med enkelrep, långrep och 
dubbelrep. Yoga som främjar koncentration och avslappning. Kursen utgår 
från allsidig träning med mycket variation och fokuserar på ledarskapet för 
målgruppen; med praktiska tips för att möta och skapa trygghet hos de 
äldre barnen/ungdomarna. Efter kursen har deltagarna tillgång till den 
digitala övningsbanken, fylld med lekar, aktiviteter och övningar. 
  

Anders Niekka från Ösmo GF har en bakgrund inom parkour och 
alternativkonst som poi, stav, jonglering och cirkus. Gymnastik testade han 
på först när han var i 25-års åldern och intresset för gymnastiken kom på 
allvar när hans dotter ville börja med gymnastik. 
 

Idag är det femton år sedan han testade på gymnastik för första gången 
och han har gått flera utbildningar och kurser, startat upp en 
gymnastikförening, är tränare i parkour och truppgymnastik och som 
Gymnastikförbundets utbildare håller han i flera kurser och utbildningar, 
bland annat den nya kursen Barngymnastik – variera och utmana. 
 

 - Det roliga nu när allt är nytt är att jag får anpassa och forma lite utifrån 
förutsättningar och deltagare ute i hallarna. I början innan man hunnit köra 
en helt ny kurs ett par gånger, upptäcker man små saker efter vägen, du får 
improvisation lite, säger Anders. 

  

Han berättar att en del av deltagarna kom till kursen för att få en licens för 
grupperad volt på trampett, men väl på plats upptäckte de att kursen gav så 
mycket mer. 

  



 - De gick därifrån med den härliga känslan att det var en rolig och givande 
utbildning. Och som kursledare är det just det du vill, att få deltagarna att 
känna att det har varit roligt. 

  

Vad säger kursdeltagarna som gått den nya kursen i Barngymnastik – 
variera och utmana?  

  

 - Deltagarna tyckte det var jätteroligt och många tog till sig de olika 
momenten, t ex hur man arbetar med variation och på ett lekfullt sätt. Det 
handlar också mycket om attityd och hur vi uttrycker oss på de nya sätten 
att träna på. Vi behöver ge dem redskap att tänka utanför boxen, som har 
med rörelse att göra och som inte är traditionell gymnastik, avslutar Anders. 
 

  

Läs mer om Barngymnastik – variera och utmana  

För de yngre barnen finns också Barngymnastik – leka och lära  

 

 

Ändrade förkunskapskrav och 
konverteringsnycklar när träningslära 
och ledarskap lanseras 

https://www.gymnastik.se/Nyheter/Nyheter/2020/~/link/d30d92b3902149cc8866f8931f304854.aspx/link/d30d92b3902149cc8866f8931f304854.aspx
https://www.gymnastik.se/Nyheter/Nyheter/2020/~/link/a67e87687d9c4afb8d66e589bb2dd3bb.aspx/link/a67e87687d9c4afb8d66e589bb2dd3bb.aspx


 

Gymnastikförbundet lanserar helt nya kurser i träningslära och 

ledarskap som ersätter nuvarande teorikurser steg 1-3. Det innebär att 

förkunskapskraven ändras. 

Från och med 1 januari 2021 får alla discipliner tillgång till nya kurser med 
delvis nya teorier och nytt innehåll. I och med att de nya kurserna ersätter 
befintliga ändras förkunskapskraven för samtliga discipliner. 

 
Period för konvertering i träningslära och ledarskap sker mellan 1 januari - 
31 juli 2021. När konverteringsperioden har passerat finns endast 
begränsademöjligheter till konvertering, för ledare som varit från 
verksamheten. Det är den aktiva ledarens eget ansvar, tillsammans med 
föreningen, att säkerställa att konverteringen sker under rätt period. 
 

 
Ta del av våra dokument med förkunskapskrav och 
konverteringsnycklar. 

 

 

https://www.gymnastik.se/Nyheter/Nyheter/2020/~/link/1ac768c7cbff43ebb9bfec83f9a74af0.aspx/link/1ac768c7cbff43ebb9bfec83f9a74af0.aspx
https://www.gymnastik.se/Nyheter/Nyheter/2020/~/link/1ac768c7cbff43ebb9bfec83f9a74af0.aspx/link/1ac768c7cbff43ebb9bfec83f9a74af0.aspx


God hälsa och livskvalitet hos tjejer 
som tränar gymnastik - ny 
forskningsrapport 

 

Den 25 november presenterades en rapport från forsknings- och 

utvärderingsgruppen Ung livsstil – Tjejer i gymnastikförening - en 

studie av hälsa, besvär, livskvalitet och matvanor i åldrarna 10 – 15 år. 

Studien är framtagen av forskningsprojektet Ung livsstil som är ett 
samarbetsprojekt mellan forskare/utredare och 19 kommuner. Studien har 
pågått mellan åren 2011-2019 och sammanlagt har 777 tjejer som uppgett 
att de är medlemmar i en gymnastikförening ingått. Studien innefattar även 
referensgrupper inom samma åldersspann som antingen är med i andra 
idrotter eller inte medlemmar i någon föreningsidrott alls. Ung livsstils studie 
genomförs genom enkäter på skoltid. 

  

Ung livsstils rapport utgår i sin undersökning från kritiken som riktades mot 
ledarkulturen inom svensk landslagsgymnastik under 2012 bland annat 
genom den oberoende granskning som genomfördes av Jonas Stier, 
professor i sociologi vid Mälardalens högskola. En central fråga i den 
nyutkomna studien har varit om den ledarkultur som Stier 
uppmärksammade inom landslags- och elitidrotten också går att spåra inom 
barn- och ungdomsgymnastiken. 

  



Bättre hälsa, upplevd livskvalitet och matvanor bland idrottande tjejer 
jämfört med de som står utanför idrotten 

Sammantaget visar resultaten att situationen för tjejer inom barn- och 
ungdomsgymnastiken inte skiljer sig från situationen för andra tjejer som är 
med i en idrottsförening. Detta gäller både för självskattad hälsa, förekomst 
av psykosomatiska besvär och besvär kopplade till idrottsskada, upplevd 
livskvalitet och matvanor. Det finns inte heller tecken på att detta skulle sett 
annorlunda ut från 2011 och framåt. Resultaten visar också att hälsan bland 
gymnastiktjejer, liksom bland tjejer som är med i andra idrottsföreningar, är 
bättre än bland de som inte är medlem i någon idrottsförening. Det 
framträder inte heller några mer systematiska skillnader mellan gymnastik- 
och fotbollstjejer när det gäller förekomst av besvär kopplade till 
idrottsskada eller skälen man anger för att man slutat idrotta. 

  

Ulf Blomdahl, sociolog och forskningsledare inom Ung livsstil, kommenterar 
rapporten: 

 - Våra studier visar alltså att den kritiserade träningsmiljön som rådde i 
landslaget under tiden för Jonas Stiers rapport inte finns, och har inte heller 
funnits under de senaste åren i någon mätbar utsträckning, inom 
gymnastikföreningar för åldersgruppen 10-15 år. 

  

Fint kvitto för Svensk Gymnastik 

- Det är givetvis fint att få ett kvitto på att barn och unga inom Svensk 
Gymnastik mår bra i sitt idrottande, vilket inte kommer som en överraskning 
för oss. Välmående hos våra aktiva, och ledarskapet inom Svensk 
Gymnastik står högst på vår agenda, säger Pelle Malmborg, GS på 
Gymnastikförbundet. 

Efter nyår kommer Gymnastikförbundet att lansera nya kurser inom 
träningslära och ledarskap. De är ett resultat av flera års arbete med målet 
inställt på Athlete Centered Coaching i syfte att stärka våra ledare i sin roll. 

  

  

- Vi ser positivt på rapporten från Ung livsstil. Men vi är samtidigt inte naiva. 
I en så stor idrott som gymnastiken kommer det finnas de som inte mår bra 
och det är vår uppgift gemensamt inom Svensk Gymnastik att försöka 
motverka negativt ledarskap och osunda föreningsmiljöer, samt fånga upp 



de individer som behöver stöd och hjälp. Som förbund försöker vi 
säkerställa att vi medverkar i olika forskningsstudier och sammanhang kring 
just dessa frågor. Vi presenterar och publicerar resultat från dessa löpande. 
Det här är inget område man blir klar med, utan något som behöver arbetas 
med kontinuerligt. Vi ser att mer validerad kunskap behövs. Som förbund 
arbetar vi för att stödja och hjälpa våra föreningsstyrelser och ledare med 
olika typer av verktyg för det arbetet, avslutar Pelle Malmborg. 

  

Läs rapporten Ung livsstil här. 

 

 

Svensk Gymnastik arbetar för ökad 
inkludering 

 

Under sommaren har Gymnastikförbundet gjort en djupdykning i 

frågan kring könsidentitet och könsuttryck utifrån ett HBTQI- och, i 

synnerhet, transinkluderande förhållningssätt. 

https://www.unglivsstil.org/wp-content/uploads/2020/11/Tjejer-i-gymnastikforening.pdf


Gymnastikförbundets beslut innebär övergripande att det i all verksamhet 
inom Svensk Gymnastik, oavsett om det gäller tränings-, utbildnings- 
kommittéarbetes- eller styrelseverksamhet, ska vara ett öppet och 
välkomnade förhållningssätt till alla som önskar delta. Detta innebär att inte 
någon person på grund av någon diskrimineringsgrund ska nekas möjlighet 
att delta i aktiviteter, oavsett könstillhörighet, -identitet eller -uttryck. 

  

Specifikt för vår tränings- och tävlingsverksamhet innebär beslutet att du är 
välkommen att träna i vilken grupp du själv känner oavsett juridisk 
könstillhörighet, könsidentitet eller -uttryck, samt att du som binär 
transperson är välkommen att tävla i den tävlingsklass du önskar, utifrån nu 
gällande tävlingsreglemente, till och med junior-SM-nivå. 

  

Detta är ett första steg i ett påbörjat långsiktigt arbete som även på sikt 
kommer att innefatta inkludering av icke-binära, trans-, queer- och 
intersexuella personer och identiteter. 

  

Vill du veta mer om arbetet och de olika definitionerna kan du läsa mer på 
RFSL:s webb  

  

- Nu har vi tydliga riktlinjer för vad som gäller all förenings- och 
träningsverksamhet samt regler för vad som gäller för flertalet tävlingar där 
vi initialt möjliggör tävlande för binära transpersoner, vilket då 
förhoppningsvis gör att ännu fler känner sig välkomna inom vår idrott, och 
att vi på sikt har både binära och icke-binära transpersoner som tävlar även 
på relativt hög nivå, berättar generalsekreterare Pelle Malmborg. 

  

Frågan har funnits på agendan sedan en tid tillbaka och i och med att 
förbundsstyrelsen nu fattat ett viktigt beslut i frågan avser 
Gymnastikförbundet att intensifiera arbetet under 2021 att omfatta en total 
genomlysning av verksamhetens styrande dokument och 
tävlingsreglementen för att genomsyra inkludering. Ställningstagandet och 
rekommendationerna börjar gälla i och med förbundsstyrelsens beslut den 
16 november 2020 och är ett första steg som ska ses som ett startskott för 
det framåtriktade arbetet. 

  

https://www.rfsl.se/hbtqi-fakta/begreppsordlista/
https://www.rfsl.se/hbtqi-fakta/begreppsordlista/


- Huvudsyftet med att anta ett ställningstagande och tillhörande 
rekommendationer är att vi vill leva vår värdegrund, säger Åsa Ekdahl, som 
är den som har haft huvudansvaret för arbetet och fortsätter: 

  

- Vår idrott upplevs av många som väldigt strikt indelad i tävlingsklass efter 
kön och det är den traditionellt sett också. Det ställer i sin tur ännu högre 
krav på att vi är tydliga med hur vi inkluderar alla på olika sätt. 

 

 

Åsa Ekdahl, som har drivit arbetet från Gymnatikförbundets håll. 

  

Arbetet har varit omfattande och tagit sin utgångspunkt i både nationell och 
internationell aktuell forskning och av regering och riksdag fattade beslut 
samt inkluderat intervjuer och hjälp från intresseorganisationer som RFSL. 

  

- När jag fick uppdraget hade jag inte själv så stor kunskap och jag kände 
att jag var tvungen att skaffa mig det för att vi ska vara trovärdiga i arbetet. 



Under sommaren har jagtagit del av både nationell och internationell 
forskning, läst Social- och Arbetsmarknadsdepartementens rapporter, 
stödmaterial hos RFSL samt stämt med Riksidrottsförbundet och Sveriges 
olympiska kommitté och personer från Internationella olympiska 
kommittén  kring nu gällande råd, ställningstaganden, regelverk och policys 
kring både lika rättigheter, diskriminering, doping, HBTQI och idrott. RFSL 
har också bidragit med värdefull kunskap och expertis, berättar Åsa. 

  

- Ett av de starkaste minnena från sommarens arbete var en djupintervju 
med en transperson som är aktiv på den högsta nivån i Sverige inom 
bågskytte. Ett både varmt och utlämnande samtal som fick mig att inse hur 
viktigt det verkligen är att känna sig som en del av ett sammanhang och hur 
svårt det kan vara när en inte gör det, fortsätter Åsa. 

  

Gymnastikförbundet har inte tidigare mött så många frågor kring HBTQI 
från enskilda medlemmar eller föreningar, vilket kan vara en av 
förklaringarna till att frågan inte heller har varit i fokus. Samtidigt kan det 
misstänkas att det finns ett mörkertal som inte velat ge sig tillkänna på 
grund av rädsla att inte bli juste bemött och inkluderad. 

  

- Anledningen till att vi inte fått så många frågor kring detta är nog för att vi 
har haft ett system/struktur som lett till att individer valt att sluta tidigt då de 
inte har upplevt att det funnits en plats för dem och därför har frågan aldrig 
ens kommit till oss, säger Gymnastikförbundets generalsekreterare Pelle 
Malmborg och fortsätter: 

  

- Arbetet är en del i vår kommande Strategi 2028, där vi vill bli en 
inkluderande och framgångsrik gymnastikrörelse. Vi vill att alla ska känna 
sig välkomna och känna en trygghet i att Gymnastikförbundet tycker att den 
här frågan är viktig. Hos oss är det okej att vara den du är. Vi hoppas också 
att föreningarna ska uppleva att vi nu tar avstamp för att skapa en ökad 
tydlighet och att det ska kännas lättare framöver att möta och stötta HBTQI- 
och, i synnerhet, transpersoner, avslutar Pelle Malmborg. 

  

Fortsatt förvaltare av arbetet kring könsidentitet och könsuttryck är 
föreningsstödsansvarig Helen Åkerman tillsammans med Vix Herjeryd, 
sakkunnig som bidrar med expertkunskap och egen erfarenhet. 



Helen kan nås via mail: helen.akerman@gymnastik.se 

  

Mer information finns på Gymnastikförbundets hemsida. 

 

 

GS har ordet: Håll i träningen fram 
emot jul 

 

Idag den 27 november 2020 fyller Gymnastikförbundet 116 år och vi får 
verkligen säga att vi tillsammans är en osedvanligt pigg och spänstig 100 
plussare. Mycket skiljer formerna i verksamheten idag jämfört med 1904 
men kärnan, rörelseglädje, ligger i vårt nedärvda DNA. Så hurra för oss och 
vår förmåga att utvecklas så att vi i över 100 år är och har varit relevanta i 
förhållande till vår samtid. 

  

I helgen firar vi också första advent och det innebär att det inte är många 
veckor kvar till jul. Julen kommer inte bli som vanligt, precis som vår 
verksamhet inte heller ser ut som vi önskat och planerat just nu. Men som 
sagts många gånger förut tillsammans tar vi oss igenom denna utmaning.   

  

mailto:helen.akerman@gymnastik.se
https://www.gymnastik.se/Nyheter/Nyheter/2020/~/link/25929dceef6a4043b987b29df684f2d9.aspx/link/25929dceef6a4043b987b29df684f2d9.aspx


I förrgår presenterade Ung livsstil en rapport som jag gärna vill 
uppmärksamma. Rapporten är framtagen av forskningsprojektet Ung livsstil 
som är ett samarbetsprojekt mellan forskare/utredare och 19 kommuner. 
Studien har pågått länge, mellan åren 2011-2019 och sammanlagt har 777 
tjejer som uppgett att de är medlemmar i en gymnastikförening ingått. 
Studien innefattar även referensgrupper inom samma åldersspann (10-15 
år) som antingen är med i andra idrotter eller inte medlemmar i någon 
föreningsidrott alls. Resultaten är ett fint kvitto på vår verksamhet då det 
visar på att hälsan bland gymnastiktjejer, liksom bland tjejer som är med i 
andra idrottsföreningar, är bättre än bland de som inte är medlem i någon 
idrottsförening. Här kan du läsa mer om den rapporten. 

  

Under veckan kom det tråkiga beskedet att EM i truppgymnastik inte 
kommer arrangeras i Danmark i april 2021. Nu söker det europeiska 
förbundet efter en ny arrangör. Vi ska inte helt stänga dörren för ett EM 
nästa år, men det är klart att osäkerheten fortsatt är stor. Beskedet från 
Danmark var så klart oerhört trist, framförallt för alla gymnaster som 
aspirerade på att få delta och alla de ledare som finns runt landslaget. 

  

Träningen ser ju inte ut som vanligt för någon just nu. Även om de flesta 
under 15 år kan träna, är det med anpassningar och för de som är över 15 
är det hemmaträning som gäller. Inomhus eller utomhus. Jag ser så många 
fina exempel på grupper som håller igång genom att träffas digitalt både för 
träning och de sociala kontakterna och jag vill ge en stor eloge till alla 
kreativa ledare runt om i landet. Vill ni ha hjälp så kan ni gå in på 
Gymnastikförbundets webbsida Träningstips. Där har vi samlat länkar till 
olika program, verktyg och möjliga träningsupplägg. Ett av de senaste 
tillskotten kommer från Sportsbasics.com, ett verktyg framtaget av Mats 
Mejdevi, där det finns massor av övningar som kan sättas ihop och skickas 
ut till träningsgrupper. Ett annat är Styrkeutmaningen, som är ett sätt att 
hetta till styrketräningen lite extra genom att lägga till ett tävlingsmoment i 
upplägget. Jag kan intyga att det både är jobbigt och kul från den 
testutmaningen vi på nationella kansliet gjorde tillsammans med Charles 
Fritzén för någon vecka sedan. 

  

Det är ju inte bara vi inom Svensk Gymnastik som tränar hemma och 
utomhus just nu och glädjande nog så har våra utomhusprogram fått viss 
spridning via media, där tidningen ETC listat vårt outdoor EFIT som ett av 
de bästa träningsprogrammen att köra själv – kul! 

https://www.gymnastik.se/Nyheter/Nyheter/2020/godhalsaochlivskvalitethostjejersomtranargymnastik-nyforskningsrapport/
https://www.gymnastik.se/traning/traningstips/


  

Vi, liksom många andra, sitter just nu i slutfasen med budget och arbetet 
med verksamhetsplan för kommande period. Det är ett arbete som normalt 
sett är svårt, men som kanske är ännu mer utmanande i år. Hur planerar 
man tex en tävlings- och utbildningsverksamhet när vi inte vet om vi får ses 
fysiskt eller inte? Men jag känner mig trygg i att Svensk Gymnastik under 
detta år har visat en hög förmåga på omställning, vilken kommer hjälpa oss 
under nästa år, där vi nu kan lägga upp planerna framåt ifrån några olika 
scenarier. 

  

Jag hoppas att ni alla får en fin helg, där det första ljuset får tändas. Sköt 
om er och så hörs vi snart igen! 

  

Pelle 

 

 

Föreningsresa genom Sverige med 
Anna och Emil Haag 



 

Längdskidåkarna Anna och Emil Haag som ägnat hela sina liv åt 

skidåkningen, visar tillsammans med Folkspel upp hela Sveriges 

fantastiska föreningsliv med olika nedslag runtom i vårt vackra land. 

De har bland annat besökt Street Mentaly Parkour i Stockholm och 
träffat Jesper Eriksson och Måns Rudfeldt, som startade verksamheten för 
fem år sedan och som idag är en av landets största. Emil och Anna får 
även testa på att ta sig an hinder längs en bana, genom smidighet, rotation 
och hopp. Blev det tufft för dem tror ni? 

Läs mer och se filmen här 

 

 

Välkommen till Gymnastikförbundet: 
Karin Tholin 

https://www.folkspel.se/foreningsliv/2020/foreningsresan-parkour/


 

Nu är det klart att Karin Tholin blir den nya chefen på avdelningen 

Omvärld & Utveckling på Gymnastikförbundet! Hon börjar sin tjänst 

under februari månad 2021 och kommer närmast från rollen som 

sportchef i Askim Billdals Gymnastikskola. 

 - Att få vara en del av Gymnastikförbundets nationella kansli, hjärtat i 
verksamheten, och få möjlighet att leda teamet Omvärld & Utveckling är ett 
drömjobb för mig! Jag brinner för gymnastiken och utvecklingsfrågor och 
jag inspireras av att arbeta med engagerade och drivna människor. Jag ser 
fram emot att vara en del av ett förbund som i mina ögon arbetar visionärt, 
respektfullt och samtidigt visar handlingskraft i viktiga frågor, berättar Karin. 

  

Karin bor med sin man, två barn och en hund i Särö söder om Göteborg 
och kommer veckopendla till Stockholm, även om det initialt troligen 
kommer ligga reserestriktioner med anledning av Covid-19. Hon har ett 
långt och genuint intresse för gymnastiken. 

  

Berätta om dig själv och din bakgrund: 

- Min bakgrund i gymnastiken började som barn då jag tränade artistisk 
gymnastik i dåvarande föreningen AGF Örebro. Bom var min favoritgren 
och jag gillade att träna men också tävlingsmomentet. Gymnastikträningen 
har varit positiv på många sätt, om inte annat stärkte det självförtroende 
och gav mig en identitet som var värdefull. Glädje, samhörighet och 
mångåriga vänskapsband är annat jag tagit med mig från min aktiva tid som 
gymnast. I tonåren började jag som tränare och fortsatte i ledarrollen när 
jag senare flyttade till Lund för att plugga. Jag utbildade mig tidigt till 
domare då jag var intresserad och ville vara med och utveckla idrotten. 



Efter studietiden blev det arbete på AB Volvo och jag engagerade mig i 
ABGS, min nuvarande förening. I många år har jag varit ideellt engagerad, 
främst inom tävlingsgymnastiken samt styrelsearbete och jag trivs verkligen 
i ”gympafamiljen”. Sedan 2014 har jag arbetat som sportchef i ABGS och 
det är med glädje som jag kan titta i backspegel och se den utvecklingsresa 
som vi som förening har gjort tillsammans, berättar Karin. 

  

Vilka är dina styrkor och vad tror du att du kommer kunna bidra med i din 
nya roll? 

- Jag hoppas kunna bidra med min erfarenhet från många år i ledande 
befattningar inom industrin samt från olika roller inom gymnastikrörelsen. 
Jag är driven, nyfiken, vågar ifrågasätta och vill se saker hända. Jag vill 
vara med och stärka gymnastikens position i samhället och ge ännu fler 
möjlighet till livslång rörelseglädje och gemenskap, avslutar Karin. 

  

Varmt välkommen Karin! 

 

 

Digitalt landslagsläger som gav 
mersmak 

 

Landslaget i rytmisk gymnastik har haft ett intensivt endagarsläger via 

Zoom där föreläsningar blandades med balett-träning, fys och 

redskapsteknik. 

Två dagar innan det planerade landslagslägret i oktober skulle genomföras 
fick Katja Samsonova förbundskapten och Jenny Engdahl landslagscoach 
inom det rytmiska landslaget i gymnastik på grund av nya restriktioner kring 
Covid-19 skicka ut det trista meddelandet att lägret måste ställas in. Det 



blev såklart en stor besvikelse för tjejerna som hade sett fram emot att ses 
och träna ihop under fyra dagar. 

  

Men, som så många gånger förr under denna pandemi visar Svensk 
Gymnastik hur bra vi är på att ställa om. Landslagsledningen hittade ett nytt 
datum och komprimerade fyra dagars läger till en gemensam dag, lördagen 
den 28 november. Mötesplats? Zoom! 

  

Läger med köket som träningshall 
Det blev en intensiv digital dag för junior- och seniorlandslaget som 
inleddes med att det gemensamma målet för de kommande åren och vägen 
dit presenterades. Aktiviteterna 2021 ska främst användas som 
förberedelser för att göra ett riktigt bra NM på hemmaplan 2022. 

  

Landslagsplaneringen följdes av en extern föreläsning inom området 
idrottspsykologi. Malin Sjöström pratade bland annat om stresshantering 
och återhämtning under en sådan har exceptionell period som vi befinner 
oss i. 

  

Dagen fortsatte med att Jessica Mattsson som är landslagets fystränare 
körde ett nyframtaget träningsprogram om 45 minuter. 

  

 



  

  

Landslaget har sedan i somras arbetat med balettpedagogen Tyra Medero. 
Hon har själv en bakgrund inom den rytmiska gymnastiken och är ett bra 
tillskott till teamet kring de aktiva. Tyra var med på lägret via Zoom 
tillsammans med två gymnaster i Göteborg. Landslagstjejerna som var 
utspridda över landet var alla i sin hemmiljö och balett-träningen 
genomfördes från vardagsrum och kök – där det gick att få plats helt enkelt! 

  

- Då Tyra hade med sig två gymnaster som kunde visa vilka övningar som 
skulle köras kunde hon ge feedback till tjejerna digitalt – vilket fungerade 
jättebra. Nu har vi bokat in ytterligare tre balett-träningar i december. 
Baletten kommer att spelas in så om någon gymnast inte har möjlighet att 
vara med live, går det att köra i efterhand för sig själv, berättar Katja. 

  



 

 Katja Samsonova, förbundskapen för landslaget i rytmisk gymnastik. 

  

En av de som var med på lägret var Alma Wernborg från Stråssa GF. 

 - Jag tyckte lägret var bra. Det är kul att man försöker lösa så att vi i alla 
fall kan se varandra och träna ihop även fast vi inte träffat varandra på 
riktigt. Det fungerade bra att köra hemma. Jag körde i vardagsrummet, 
ibland var det lite trångt till exempel när vi körde redskap. Men det funkade 
bra över lag. Man fick inte lika mycket feedback som när vi ses irl, vilket jag 
tycker är synd men jag förstår att det är mycket svårare att se digitalt, 
berättar Alma. 

  



 
Alma Wernberg, landslagsgymnast från Lindesberg. 

  

Dagens femte aktivitet var mer fokuserad på redskap och från Slovenien 
coachade Natalia Belkina i boll och tunnband. Även hon hade med sig 
gymnaster som kunde visa för att själv kunna titta och komma med tips till 
tjejerna via skärmen. 

  

  



  

- Jag måste säga att det gick över förväntan att köra digitalt, nästa gång ska 
vi se till att det funkar bra med musiken till träningen också, säger Katja. 

  

En digital vår 
Då osäkerheten kring när vi kan träffas igen och avsaknaden av tävlingar 
och möten under hösten kommer uttagningen till landslaget ser lite 
annorlunda ut jämfört med tidigare. Förutom tidigare tävlingspoäng kommer 
det ske en digital uttagning. 

  

- Det blir en rolig utmaning. Men samtidigt tror jag verkligen att det kan 
fungera som ett bra alternativ till att ses fysiskt. Det gymnasterna ska visa 
upp individuellt via livesändning ett givet tillfälle är sina färdigheter inom 
områden som balans, flexibilitet, styrka, snabbhet och balett. Till det ska 
gymnasterna visa upp sitt övningsförråd med kropp och med redskap. Just 
den delen är lite reviderad på grund av corona – då man inte har den 
takhöjden som kan behövas om övningarna behöver visas upp hemifrån, 
berättar Katja och fortsätter: 

  

- Jämfört med tidigare perioder vill vi se en bredd av övningar från 
gymnasterna, inte bara deras svåraste övningar de väljer i sina program. 
På sikt kommer de ge en större flexibilitet för gymnasterna när reglementen 
ändras men också att variationen på träningen ökar, något som är mer 
hälsosamt för gymnasterna. 

  

Alma är en av alla gymnaster som har drabbats av stora föreningar med 
anledning av pandemin. 

  

Hur är det i vardagen? 

- Jag tycker det är väldigt tråkigt. Vi får inte vara i skolan och heller inte 
träna i hallen på kvällarna. Jag som går idrottscollege har chans att träna i 
hallen två gånger i veckan på morgonen innan skolan så som det ser ut nu. 
Men det ändras ju snabbt. Annars så skickar min tränare ut både 
styrketräning och konditions pass som vi utför själva hemma på kvällarna, 
berättar Alma. 



  

På motsvarande fråga om hur gymnasterna i landslaget har det har det 
utifrån corona säger Katja att det såklart blev en stor besvikelse när SM och 
JSM som skulle gått i Uppsala, respektive i Örnsköldsvik i november och 
december ställdes in. Men samtidigt var det nog tuffare i våras. Nu finns en 
optimism inför nästa år med en förhoppning om att antal sjuka kan minska, 
men det är klart att vi behöver jobba extra mycket med att hålla 
motivationen uppe hos gymnasterna, framför allt de äldre tjejerna. 

 

 

Enkät: Konsekvenser av 
Coronapandemin 

Coronapandemin har slagit hårt i Sverige, inte minst för verksamheten 

inom Svensk Gymnastik. 

Gymnastikförbundet vill kunna göra så mycket vi kan för att stötta er 
föreningar på bästa möjliga sätt och därför skulle vi vilja att ni tar några 
minuter och fyller i en enkät om hur coronapandemin har påverkat er 
verksamhet. Undersökningens resultat kommer också ge ett bättre 
underlag för att kunna påverka regeringen och Folkhälsomyndigheten att 
anpassa restriktionerna till gymnastikens vardag och förutsättningar. 

  

Länken till enkäten har skickats till alla föreningar. Har din förening inte fått 
denna information, hör av er till corona@gymnastik.se 

  

Det har tyvärr smugit sig in ett fel i enkäten, på fråga tre som handlar om att 
uppskatta hur medlemsantalet i olika åldersgrupper har påverkats. Om du 
vill använda samma svarsalternativ på de olika delfrågorna, använd 
kommentarsfältet nedanför frågan. 

 

 

Ingen parkour på OS i Paris 2024 

mailto:corona@gymnastik.se


 

Idag har den internationella olympiska kommittén, IOK, fattat beslut 

om att parkour inte kommer bli en del av OS i Paris 2024, något som 

internationella gymnastikförbundet FIG ansökt om. 

- Det var ett ganska väntat beslut som IOK fattade idag. Parkouren är en 
ung tävlingsidrott och om några år tror vi förutsättningarna för ett OS 
kommer vara mycket bättre, kommenterar generalsekreterare Pelle 
Malmborg IOK:s beslut. 

  

Parkouren ingår sedan drygt åtta år i Gymnastikförbundets verksamhet. Det 
är till största del en träningsform som lockar många unga utövare i hela 
landet. Vissa utövare väljer också att tävla och SM-tävlingar har genomförts 
sedan 2014. I den internationella konkurrensen står sig svenska parkourare 
väl och har haft fina framgångar på de världscuper som har genomförts. 

  

- OS är en långsiktig dröm men att vara med fullt ut redan i Paris 2024 hade 
varit för tidigt. Nu har vi möjlighet att bygga fram och etablera en 
tävlingsverksamhet på längre sikt, vilket jag tror är bra för parkouren, säger 
Ahmed Al-Breihi, som sitter i den nationella kommittén för parkourfrågor 
och varit en del av det internationella utvecklingsarbetet inom det 
internationella gymnastikförbundet, och fortsätter: 



  

- För oss är det är viktigt att utvecklingen inte bara kommer att handla om 
tävling och prestation utan att träningsformen och livsstilsfrågorna fortsätter 
spela en central roll i det nationella och internationella arbetet. Där är bland 
annat utbildning av ledare en viktig del, samt att skapa andra mötesplatser 
för utövarna. Arbetet för OS-medverkan betyder inte en förändring för 
bredden eller livsstilen inom parkouren. Utövare av parkour kommer på 
samma sätt fortsätta träna opåverkat. Däremot skapas en möjlighet för 
utövare som vill ta sitt tävlande till en ny nivå. För oss inom Svensk 
Gymnastik och nationella parkourkommittén viktigt att den fria rörelsen alltid 
fortsätter finnas, det är trots allt det som man älskar med parkouren.  

  

 

 
Ahmed Al-Breihi, parkourkommittén. Foto: Samuel Wendelius. 

  

Läs mer om IOK:s beslut idag. 

Se inslag på SVT om ”parkourens resa till OS” från tidigare idag. 

Läs artikel i DN här 

https://www.olympic.org/news/gender-equality-and-youth-at-the-heart-of-the-paris-2024-olympic-sports-programme
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/parkourens-resa-mot-os-borjade-har-i-tensta
https://www.dn.se/sport/sporten-som-foll-pa-mallinjen-parkour-ar-inte-redo-for-att-bli-en-os-gren-an/


Kompensationsstöd för kvartal fyra 

 

Många föreningar drabbas ekonomiskt av inställda träningar och 

evenemang och Gymnastikförbundet arbetar tillsammans med 

Riksidrottsförbundet (RF) med att försöka mildra de ekonomiska 

effekterna med anledning av coronaviruset. 

Regeringen har beslutat att ge idrottsrörelsen ytterligare 1 miljard kronor i 
förlängt stöd på grund av corona. Nu kan idrottsföreningar ansöka om stöd 
för kvartal fyra där RF fortsatt har uppdraget att fördela 
kompensationsstödet. 

  

Ansökningsomgången för kvartal fyra är öppen under perioden 15 januari- 
26 januari, kl 12.00. 

  

Syftet med stödet är att ge idrottsföreningar förutsättningar att överleva 
samt fortsatt kunna bedriva idrottsverksamhet och evenemang. Särskilt 
viktigt är att värna idrottsverksamhet och evenemang som bedrivs för och 
till förmån för barn- och ungdomsidrotten. 

  



Föreningar kan söka stöd för: 

• Faktiska merkostnader som inte kunnat undvikas när evenemang 
eller verksamhet har ställts in, reducerats i omfattning eller skjutits 
upp. 

• Uteblivna intäkter som inte kan fås igen för verksamhet och/eller 
evenemang som ställts in eller genomförts med färre deltagare eller 
mindre publik. 

• Uteblivna intäkter för föreningsverksamhet där intäkter för att delta tas 
in löpande. 

  

All info om ansökan hittar du på RF:s webbplats till föreningar. 

  

Här kan du titta på det webbinarium som genomfördes inför förra 
ansökningsperioden. 

 

 

Nya allmänna råd från den 14 december 

 

Idag, den 8 december, gick Folkhälsomyndigheten ut med nya 

nationella allmänna råd som börjar gälla den 14 december. 

Gymnastikförbundet går nu igenom dessa och vad de betyder för 
verksamheten inom Svensk Gymnastik. Vi kommer att återkomma så fort 
som möjligt, senast torsdagen den 10 december, med nya 

https://www.rf.se/bidragochstod/Bidrag/kompensationsstodtillidrottsforeningar/
https://www.youtube.com/watch?v=GbRfKiNnZwI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GbRfKiNnZwI&feature=youtu.be


rekommendationer för träning, tävling och annan verksamhet inom Svensk 
Gymnastik. 

  

Fram till och med den 13 december gäller samma rekommendationer som 
idag och vi ber samtliga föreningar att fortsatt följa dessa 
rekommendationer så att vi tillsammans kan bidra till att smittspridningen 
inte ökar i samhället. 

  

Här kan du läsa om vad som gäller fram till och med den 13 december.  

 

 

Studie om tidig specialisering inom 
estetiska idrotter 

https://www.gymnastik.se/Nyheter/Nyheter/2020/~/link/924688c5e1f5469d8b22fe74923cd2f1.aspx/link/924688c5e1f5469d8b22fe74923cd2f1.aspx


 

Vill du hjälpa till att bidra till ökad kunskap om tidig specialisering 
inom estetiska idrotter? Då ska du läsa mer i artikeln nedan! 
Under ledning av Sanna Nordin Bates Docent, Fil dr idrottsvetenskap - 
idrottspsykologi på GIH pågår just nu en studie kring tidig specialisering 
inom estetiska idrotter. Det är ett uppföljande arbete till en tidigare studie 
som Gymnastikförbundet var en del av och som genomfördes i samverkan 
med GIH under 2019-2020. 

  

I den aktuella studien kommer två studenter utforska tidigare specialisering, 
upplevelser av motivation, samt olika orsaker till avhopp. 

  



Förhoppningen är att studiens resultat kan gynna aktiva, tränare samt 
föräldrar som är engagerade i de estetiska idrotterna, genom att på sikt 
bidra till en mer hälsosam och hållbar ungdomsidrott med färre avhopp. 

  

Du kan delta i studien genom att svara på en enkät om du eller någon i din 
närhet: 

• har deltagit i en estetisk idrott (t.ex. gymnastik, cheerleading, 
tävlingsdans...) 

• är 15-20 år gammal, 
• tränade minst 3 ggr/vecka i minst 3 år, och 
• har hoppat av eller tagit en paus från idrotten någon gång under 

2017-2019.. 

  

Enkäten är på engelska och tar mellan 15-20 minuter att besvara (vissa 
frågor är öppna och där går det bra att antingen kan svara på engelska eller 
svenska). Svara gärna direkt, då undersökningen stängs i mitten av nästa 
vecka. 

  

Länk till enkäten 

 

 

Tolkning av de nya allmänna råden som 
gäller från den 14 december 

https://sv.surveymonkey.com/r/3C536JC


 

Folkhälsomyndigheten har beslutat om nya nationella allmänna råd 

från den 14 december, vilka ersätter samtliga lokala allmänna råd. 

- I de nya allmänna råden ser vi att de som är födda 2004 eller tidigare 
under vissa förutsättningar kan återgå i träning. Även om restriktionerna 
kring denna träning är omfattande, så är det en förflyttning i rätt riktning, 
säger Pelle Malmborg, generalsekreterare på Gymnastikförbundet. 

  

Olika rekommendationer för olika åldersgrupper 
Både regeringen och Folkhälsomyndigheten har genomgående framfört att 
fysisk aktivitet är bra för folkhälsan och att idrott och träning ska fortsätta i 
så hög utsträckning som möjligt, framförallt för barn och unga.  

  

De allmänna råden som riktar sig till hur vi ska bedriva träning är nu 
uppdelade för de som är födda 2005 eller senare och till dem som är födda 
2004 eller tidigare. 

  

Rekommendationer för de som är födda 2005 eller senare 



Barn och ungdomar födda 2005 eller senare kan träna, men med följande 
restriktioner: 

• Stanna hemma vid minsta symptom på covid-19. 
• Tvätta händerna ofta eller använd handdesinfektion. 
• Om det är möjligt ska träning ske utomhus, men träning inomhus är 

tillåten om det inte är möjligt att genomföra utomhus. 
• Minimera antalet personer som närvarar samtidigt och undvik 

trängsel. 

  

Rekommendationer för de som är födda 2004 eller tidigare 

I de nya allmänna råden som börjar gälla den 14 december öppnas det upp 
för ungdomar och vuxna födda 2004 eller tidigare att träna, med följande 
förutsättningar: 

• Stanna hemma vid minsta symptom på covid-19. 
• Tvätta händerna ofta eller använd handdesinfektion. 
• Om det är möjligt ska träning ske utomhus, men träning inomhus är 

tillåten om det inte är möjligt att genomföra utomhus. 
• Utföra aktiviteten i mindre grupper (8 personer ska vara normerande). 
• Alla ska hålla avstånd till varandra. 
• Inte dela utrustning med varandra. 
• Undvika gemensamma omklädningsrum. 
• Resa till och från träningen individuellt. 

  

  

Hjälp med tolkningar 
Som stöd har Gymnastikförbundet gjort tolkningar av dessa 
rekommendationer, där en av de mest svårtolkade är rådet kring att träna i 
”mindre grupper”. 

  

I dialog med Folkhälsomyndigheten och regeringen görs tolkningen att 
”mindre grupper” inte ska vara fler än 8 personer. Gymnastikförbundet 
rekommenderar därför att man inte ska vara fler än 8 personer i samma 
träningsgrupp, inkluderat både ledare och aktiva. 

  



Om lokalen tillåter att man kan vara flera träningsgrupper med 8 personer i 
varje grupp ska alla grupperna vara tydligt åtskilda före, under och efter 
träningen. Tänk på att det finns ett starkt råd om att man ska begränsa 
antalet nya kontakter. Om lokalen är väldigt liten kan det bli så att man till 
och med ska vara färre än 8 personer i träningsgruppen. Om en normal 
träningsgrupp är 9 eller kanske 10 personer kan det vara ok att låta hela 
träningsgruppen fortsätta träna tillsammans under förutsättning att lokalen 
medger att man fortsatt kan hålla avstånd till varandra. Om en 
träningsgrupp består av fler personer än så ska man dela upp gruppen och 
träna åtskilt eller vid olika tillfällen. 

  

Viktigt att komma ihåg är att alla deltagare alltid ska hålla avstånd till 
varandra (1,5 meter) och ingen passning är tillåten. 

  

Läs mer om hur träningen ska bedrivas och hur Gymnastikförbundet har 
tolkat de övriga rekommendationerna här.  

  

- Jag vill avslutningsvis poängtera att varje individ och förening har ett eget 
ansvar i att bidra till att minska risken för smittspridning. Att 
Folkhälsomyndigheten nu öppnar upp för att de födda tidigare än 2004 kan 
få träna är ett förtroende idrottsrörelsen har fått som vi alla behöver ha 
respekt för, säger Pelle Malmborg. 

 

 

Nu är det inte många dagar kvar till 
BingoLottos uppesittarkvälI! 

https://www.gymnastik.se/forforeningar/medicinsktstod/CoronavirusCOVID-19/vardagligtraning/
https://www.gymnastik.se/forforeningar/medicinsktstod/CoronavirusCOVID-19/vardagligtraning/


 

Med vår sponsor Folkspel erbjuder vi alla våra föreningar att sälja 

BingoLottos Uppesittarlotter och tjäna pengar till föreningen. 

Den 23:e december är synonymt med BingoLotto och julfirandet börjar med 
BingoLottos uppesittarkväll för många av Sveriges hushåll. Det innebär en 
chans att sälja många lotter för föreningens behållning! Och det bästa? 
Föreningen tjänar upp till 41 kronor per såld enkellott. 

Läs mer här om digital föreningsförsäljning av BingoLotter 

 

 

https://produkter.folkspel.se/forening/digital-forsaljning/


GS har ordet: Två intensiva 
decemberveckor 

 

Vi närmar oss Lucia och tredje advent men vi har inte tagit julledigt 

riktigt ännu. Läs Pelle Malmborgs fredagshälsning nedan! 

Förra veckan släpptes nyheten att det i all verksamhet inom Svensk 
Gymnastik ska vara ett öppet och välkomnade förhållningssätt. För vår 
tränings- och tävlingsverksamhet innebär beslutet att alla är välkomna till 
vilken del av verksamheten man önskar oavsett juridisk könstillhörighet, 
könsidentitet eller -uttryck. Styrelsens beslut innebär också att du som binär 
transperson är välkommen att tävla i den tävlingsklass du önskar, utifrån nu 
gällande tävlingsreglemente, till och med junior-SM-nivå.  

  

Hittills har vi främst fått positiva reaktioner på beslutet. Vi tror man ser det 
som ett ställningstagande som ligger i tiden, en vilja att öppna upp för alla 
individer och välkomna deras livsval. Sen ska vi komma ihåg att det handlar 
om en av i samhället identifierat utsatt grupp, där aktuell forskning visar att 
både suicid- och självskadebeteende ökat markant under senare tid. Kan vi 
underlätta för dem, är det en självklarhet för oss. 



  

Inte helt oväntat har vi också stött på kritik och fått en del frågor som 
handlar om tävlingsområdet. 

  

Att komma ut som transperson är ingen enkel fråga. Vi har högt förtroende 
för våra gymnaster och ledare kring fair play och att de är kloka nog att 
förstå att bakgrunden till detta beslut. Min bedömning är att orättvisefrågan 
därför inte kommer bli särskilt stor. Gymnastik är en komplex idrott där 
disciplinerna är väldigt olika och det långtifrån alltid är en fördel att ha större 
muskelstyrka utan tvärt om. Sen krävs det ju också en lång och dedikerad 
träning för att vara på medaljnivå på ett JSM. Att tro att det enkelt går att 
ta medaljer genom att plötsligt byta tävlingsklass är en nog en 
missbedömning och förenkling av verkligheten.   

  

Parkour på OS? 

Under denna vecka har parkouren fått stor och fin uppmärksamhet med 
anledning av att internationella gymnastikförbundet FIG ansökt om att 
parkouren skulle bli en del av OS i Paris 2024. 

  

Nu blev det inte så, men visst är det en kittlande tanke att få med parkouren 
som ny gren på OS lite längre fram, när idrotten mognat som tävlingsgren!? 
Samtidigt är det viktigt att utvecklingen inte bara kommer att handla om 
tävling och prestation utan att träningsformen och livsstilsfrågorna fortsätter 
spela en central roll i det nationella och internationella arbetet. 

  

Corona och adventskalendrar 

Coronapandemin har oss fortfarande i sitt grepp och har stor påverkan på 
oss alla. Från den 14 december är det nya rekommendationer som gäller. 
Nytt är att de som är födda 2004 eller tidigare nu återigen får träna, men 
med stora anpassningar. Det är ett positivt besked och samtidigt ett stort 
förtroende som ges idrotten. Jag uppmanar därför er alla att ta 
rekommendationerna på allvar så att vi tillsammans minskar risken för 
smittspridning och att restriktionerna skruvas åt igen. 

  



Alla föreningar tvingas på grund av corona att ställa in sina traditionella 
juluppvisningar, vilket är oerhört trist. Men som i så många andra fall under 
det är utmanande året har kreativiteten flödat och lett till att det har poppat 
upp massa härliga adventskalendrar istället. Det är underbart att se vilken 
fin verksamhet som vi tillsammans representerar och alla tips på 
hemmaträning som dyker upp i flödena genom i de här kalendrarna.  Jag är 
så imponerad! 

  

Följ gärna vår egen kalender via Instagram-kontot @svenskgymnastik, där 
vi presenterar övningar, rim och frågor varje dag fram till jul. 

  

Avslutningsvis är jag också väldigt, väldigt glad över att i februari nästa år 
kunna välkomna Karin Tholin till Gymnastikförbundet som vår nya chef för 
avdelningen Omvärld & Utveckling. Hon efterträder Pia Josephson som nu 
lämnar förbundet för nya utmaningar. Jag vill rikta ett stort tack till Pia för 
allt hon har bidragit med i vår utvecklig och jag är övertygad om att vi 
kommer se henne i någon annan roll inom Svensk Gymnastik framöver. 

  

Trevlig helg! 

  

Pelle 

 

 

Gymnastikförbundet söker 
projektledare för paraverksamheten 
och ökad inkludering 



 

I projektledarrollen kommer du ansvara för utvecklingen av 

paraverksamheten och ökad inkludering inom Svensk Gymnastik, på 

Gymnastikförbundets kansli i Stockholm. 

Vill du vara en del av ett härligt team som arbetat med olika 
utvecklingsprojekt i syfte att utveckla Svensk Gymnastik? Vi ser gärna att 
du är van att leda, har ett engagemang för paraverksamhet och 
inkluderingsfrågor och gillar att jobba med många olika personer. 

Tjänsten är en visstidsanställning på 100% under ett år med tillträde 
snarast. 

Läs hela annonsen här 

Sista ansökningsdag är 10 januari, men urval och intervjuer sker 
löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. 

 

 

Projektstöd 2020–2021 

https://www.gymnastik.se/globalassets/svenska-gymnastikforbundet-gymnastikforbundet/dokument/jobbexpo/annons-inkludering-paraverksamhet.pdf


 

Nu kan din förening söka nytt projektstöd för 2021! 
Gymnastikföreningar har möjlighet att söka projektstöd från 
Gymnastikförbundet inom fyra kategorier: 

• Utbildning av barn- och ungdomsledare  (uppdaterad 2021) 
• Uppstartspaket alla kan gympa 
• Utvecklingsprojekt för träning och tävling 
• Arbete med föreningsmiljö, kultur och ledning  (uppdaterad 2021) 

  

Här hittar du mer information om projektstödet. 

Kom ihåg att tidigare beviljade projekt måste vara återrapporterade och 
godkända innan nytt bidrag kan beviljas inom samma kategori. 

 

 

Turnering i januari! 

https://www.gymnastik.se/forforeningar/ekonomiit/projektstod/


 

Vill din grupp utmana andra inom Svensk Gymnastik i styrketräning? I 
januari genomför Gymnastikförbundet en turnering som är öppen för 
alla att vara med i! 
Har du och dina träningskamrater testat utmaningen än? Det är ett roligt 
och lekfullt sätt att träna och tävla på hemifrån – det enda du behöver är en 
liten yta, digitalt verktyg där du kan logga in på zoom och ett glatt humör. 

 
De som provat har gillat konceptet. Har du inte provat – titta på demofilmen. 

  

Nu tar vi utmaningen vidare och gör en turnering i januari 2021 där vem 
som helst kan anmäla ett lag i följande kategorier: 

 
Lagindelning 

• Tävlingen genomförs i två åldersgrupper, en yngre och en äldre. 
Ange åldrar på de som ingår i laget. 

• Max 6 personer i varje lag. Ange hur många killar/tjejer det är i 
respektive lag. Om ni är fler i laget kan ni göra flera spel, se till att 
vara lika många i varje lag bara. 

• 1 spelövervakare krävs per lag. 

 
Gymnastikförbundet sätter ihop vem som möter vem och kontaktar er så ni 



kan hitta tider som fungerar för båda parter. När det kommer till semifinal 
och final är vi med och styr upp tävlingen. 

 
Regler 

• Samma träningspass som använts tidigare skickats ut 
• När det sista personen i ett lag är färdig så vinner laget 
• Man kan antingen ge bort extra reps till en motståndarspelare, eller ta 

bort extra reps från en medspelare (inte sig själv) 
• Se till att kameran kan se när ni utför övningarna. 
• Minst 8 lag krävs för att genomföra en turnering.  Om tex en trupp 

består av 12+ gymnaster kan de tävla som två olika lag. 

  

Anmäl ditt lag till: utmaning@gymnastik.se senast 30 december 2020. 

 

 

För vem finns ungdomsidrotten? UR:s 
serie Idrottens himmel och helvete 

 

Missa inte UR:s serie Idrottens himmel och helvete som lyfter viktiga frågor kring barn- 

och ungdomsidrotten - en serie som granskar och belyser problematik som både de som 

idrottar och de som leder idrott ställs inför. 

mailto:utmaning@gymnatik.se


Programserien som sänts tidigare, 2014 och 2015, tar i denna säsong upp bland 
annat om ätstörningar, jämställdhet och barnkonventionen som nu är svensk lag. 

Serien består av sex program med olika teman: 

1. Idrott och kriminalitet/matchfixning 
2. Psykisk ohälsa 
3. Normer/jämställdhet 
4. Anorexia Nervosa 
5. Rätten till idrott/utanförskap 
6. Barnkonventionen 

I anslutning till seriens olika teman håller RF-Sisu ett livesänt lunchsamtal på 30 
minuter. Imorgon fredag kockan 12.00 är temat Barnkonventionen. Veckans gäst är 
Åsa Ekdahl, medicinsk koordinator och projektledare för utvecklingsfrågor på 
Gymnastikförbundet. 
 

För att delta i lunchsamtalet imorgon fredag kl. 12.00 anmäler du dig här 
 

Läs mer om Idrottens himmel och helvete på Riksidrottsförbundets webb 
 

Se hela serien på UR play 

  

Riksidrottsförbundet har varit en rådgivande roll och SISU Idrottsutbildarna har 
tillsammans med UR tagit fram ett antal korta filmer som diskussionsunderlag, 
"pratstartare", för att underlätta samtal och utveckling i förening och förbund. 

 

 

Årets sportförälder 2020 

https://www.rfsisu.se/Stockholm/Nyheter/Egnanyheter/2020/valkommenpalivesandalunchsamtalvarjefredag-start13november?fbclid=IwAR0VmnsAN2pBXDHafx01aHNFwMeOvGPsa-VsOlA7ayJPH7eES9i54-ibeCQ
https://www.rfsisu.se/Stockholm/Nyheter/Egnanyheter/2020/valkommenpalivesandalunchsamtalvarjefredag-start13november?fbclid=IwAR0VmnsAN2pBXDHafx01aHNFwMeOvGPsa-VsOlA7ayJPH7eES9i54-ibeCQ
https://www.rfsisu.se/Stockholm/Nyheter/Egnanyheter/2020/valkommenpalivesandalunchsamtalvarjefredag-start13november?fbclid=IwAR0VmnsAN2pBXDHafx01aHNFwMeOvGPsa-VsOlA7ayJPH7eES9i54-ibeCQ
https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/idrottenshimmelochhelvetedraghjalpforsamtalombarn-ochungdomsidrott/
https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/idrottenshimmelochhelvetedraghjalpforsamtalombarn-ochungdomsidrott/
https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/idrottenshimmelochhelvetedraghjalpforsamtalombarn-ochungdomsidrott/
https://urplay.se/program/218937-idrottens-himmel-och-helvete-barnkonventionen


 

För fjärde året i rad utser vår partner Scandic Årets sportförälder. Vem är din hjälte som du vill 

nominera? 

Var med och nominera någon du tycker gör det där lilla extra, hjälten som 
alltid ställer upp. Fina priser i potten. Vem är Årets sportförälder för dig? 
 

Du nominerar här 

 

 

Landslagsteamet i rytmisk gymnastik 
är redo för en ny period 

https://fal.cn/nominera


 

Katja Samsonova, Jenny Engdahl och Jessica Mattsson fortsätter 

som landslagsteam och har siktet riktat mot NM på hemmaplan 2022. 

Det är ett rutinerat landslagsgäng som nu är klar för en ny period. 
Landslaget i rytmisk gymnastik var det enda landslaget som i år han med 
ett internationellt mästerskap, nämligen NM i Kristianstad i början av mars 
och är samtidigt landslaget som kan se fram emot två mästerskap på raken 
på hemmaplan, i och med att NM även 2022 kommer gå i Sverige. 

  

- Som förbundskapten personifierar Katja verkligen den ledaren som vi 
gärna ser inom landslagsverksamheten. Det finns ett brinnande intresse 
och vilja att ta till sig både erfarenhet och vetenskap för att sen omvandla 
det till att passa i Sverige. Nyfikenheten att se över och utveckla sättet vi 
bedriver tränings- och landslagsverksamheten går genom Katja hand i hand 
med prestigelösheten att inkludera gymnasters, föreningstränares och 
utländska experters inspel. Jag ser fram emot att se effekten av detta 
arbete under kommande åren och det gläder mig mycket att Jenny har sagt 
ja att bidra på den resan också med sin otroligt stora erfarenhet. Teamet 
rundas av med Jessica som sen 2017 har haft en roll som fysio inom RG-
landslaget och som under kommande åren kommer att bidra med ett ökat 
fokus på gymnasternas fysiska preparation säger landslagschef Jonas Juhl 
Christiansen. 



  

Ledarteamet för landslaget är: 

• Förbundskapten: Katja Samsonova (2021-2024) 
• Landslagstränare: Jenny Engdahl (2021-2022) 
• Fysio och fysansvarig: Jessica Mattsson (2021-2022) 

  

- Jag är glad över att vi som team har fått ett fortsatt förtroende att leda 
verksamheten vidare. Vi har ett fint samarbete inom landslaget och jag ser 
fram emot att få jobba vidare med våra idéer och att kunna genomföra alla 
tänkta aktiviteter fram mot NM 2022, säger Katja Samsonova 
förbundskapten. 

 

 

Tillsammans kan vi göra stor skillnad 
och bidra till att fler kommer i rörelse! 

 

Svenska Spel tillsammans med Riksidrottsförbundet och alla 

specialförbund startade ett samarbete 2017 med projektet Framåt för 

fler i rörelse som nu har bytt namn till Tillsammans för fler i rörelse. 

Målet är en idrott som är nyfiken, välkomnande och utvecklande och där fler 
blir motiverade att hålla igång hela livet. 



Flera av de specialidrottsförbund som ingår i 
sponsringsinitiativet Tillsammans för fler i rörelse erbjuder nu öppna och 
anpassade träningspass under julen. En perfekt aktivitet mellan 
pepparkaksbakandet och lutfisken. 

Tillsammans för fler i rörelse under julen 

Läs mer om Tillsammans för fler i rörelse på Svenska Spels webb 

 

 

Nytt landslagsteam i kvinnlig artistisk 
gymnastik 

 

Helena Andersson Melander blir ny förbundskapten och ledare inom landslaget. Helena kommer 

att leda teamet som även framåt kommer att inkludera Sebastian Melander och Niklas Heckscher 

samt sjukgymnast Anna Stenholm våren 2021. 

- Det gläder mig något enormt att kunna välkomna Helena tillbaka till landslaget, nu i 
en roll som övergripande ansvarig för både junior- och seniorlandslaget. Helenas 
stora erfarenhet, passion för sporten och gymnasternas möjligheter att utvecklas 
samt hennes reflekterande och analyserande tankesätt blir utan tvekan en fantastisk 
tillgång som fulländar teamet. Jag vill inte sticka under stolen med att rollen som 
landslagsansvarig inom kvinnlig artistisk gymnastik under flera år har varit tuff, 

https://www.gymnastik.se/globalassets/svenska-gymnastikforbundet-gymnastikforbundet/bilder/sponsorer/tillsammans-julspecial.pdf
https://om.svenskaspel.se/sponsring/tillsammans-for-fler-i-rorelse/#rorelsefonden


krävande och även ifrågasatt vilket har ledd till att flera avsagt sig landslagsuppdrag i 
förtid. Vi har därför haft en period utan förbundskapten där Sebastian och jag själv 
har delat uppgifterna mellan oss samtidigt som vi har arbetat för att skapa en mer 
långsiktig och hållbar situation. Det känner jag att vi har nu och därför gläder det mig 
oerhört att Helena delar detta och har sagt ja att bidra den kommande 
fyraårsperioden, säger landslagschef Jonas Juhl Christiansen. 

  

- Jag ser mycket fram emot att ta mig an uppdraget. Landslagsverksamheten 
genomförs i dag på en helt annan nivå än när jag själv medverkade på mitt första EM 
som ledare tillbaka i 2008. Vi ska fortsätta det arbetet och skapa en så bra och 
positiv utvecklingsmiljö som möjligt där gymnasterna alltid är i fokus. Kvinnlig artistisk 
gymnastik är en individuell sport men landslaget är landslaget och där ska vi stötta 
och glädjas tillsammans oaktat föreningstillhörighet. Det har gymnasterna alltid varit 
bra på och när vi andra också hjälps åt och kämpar på mot samma mål så blir en 
framgång allas framgång. Det finns ett otroligt starkt driv bland tjejerna i landslaget 
som vi tillsammans ska ta vara på och stötta bäst möjligt. Gör vi det, så finns det 
goda möjligheter för att över de nästa fyra till åtta åren uppleva prestationer att vara 
stolta av även på de största mästerskapen, säger förbundskapten Helena Andersson 
Melander. 

  

Landslaget står inför ett spännande år som förhoppningsvis innebär en återgång till 
en mer normal vardag och även flera markanta höjdpunkter, inte minst OS i Tokyo. 
Samtidigt som landslagsledningen planerar långsiktigt bibehålls fokus därför på här 
och nu vilket gör att olika delar hanteras stegvist som landslagschef Jonas Juhl 
Christiansen förklarar: 

  

- Helenas roll påbörjas officiellt från januari, men det är med ett stärkt begränsat 
uppdrag och förutsättningar fram till hösten. Till dess hjälper vi andra till i likhet med i 
år. Rollen och utrymmet trappas upp från och med september vilket är synkat med 
genomfört OS-satsning efter vilken Sebastians utrymme minskar och omfattningen 
inte klargjort fullt ut än. På liknande sätt har vi engagerat Anna Stenholm som 
sjukgymnast för våren 2021 för att sen följa upp med en plan för rollen och 
engagemang i ett mer långsiktigt perspektiv. Anna kommer med stor erfarenhet från 
behandling av gymnaster och är dessutom knuten till landslagsverksamheten inom 
trupp genom flera år. 2021 blir därmed på alla sätt ett förändringspräglat år med 
ambitionen att justera verksamheten så vi erbjuder ett bra stöd kortsiktigt men ett 
även bättre framåtriktat. 

  

Ledarteamet för landslaget: 

• Förbundskapten: Helena Andersson Melander (2021-2024) 
• Landslagstränare och SOK-head coach: Sebastian Melander (2021) 
• Expertstöd: Niklas Heckscher (2021-2022) 



• Fysio: Anna Stenholm (våren 2021) 

  

Läs en längre artikel med Helena Andersson Melander där hon och landslagschef 
Jonas Juhl diskuterar stort och smått som berör historik, nutid och framtid.  

 

 

Ett upp- och nervänt år! 

 

Året går mot sitt slut och här kommer årets sista hälsning från GS 

Pelle Malmborg! 

Ingen hade väl anat att 2020 skulle bli ett år ställt helt upp- och ner med 
utmaningar vi aldrig tidigare mött. Det har påverkat oss alla både i och 
utanför gympan och flera har tragiskt fått ta avsked av älskade 
familjemedlemmar och vänner. Flera har nog likt mig hoppats när vi vaknat 
på morgonen att det bara varit en förvirrad dröm och att allt är som vanligt. 

  

Ur allt det tråkiga har det samtidigt spirat en enorm kraft att hitta lösningar 
en förmåga jag vill ta med mig från året som gått. Vi har tillsammans inom 

https://www.gymnastik.se/tavling/tavlingsinriktning/Kvinnligartistiskgymnastik/Nyheter/2020/bakomdennyaforbundskaptenen/
https://www.gymnastik.se/tavling/tavlingsinriktning/Kvinnligartistiskgymnastik/Nyheter/2020/bakomdennyaforbundskaptenen/


Svensk Gymnastik förändrat, utvecklat och anpassat på ett enastående 
sätt. Den förmågan är något vi ska vårda och vidareutveckla i vårt fortsatta 
arbete att göra gympan ännu bättre något som kommer vara en nyckel till 
att fler får förmånen att upptäcka och vara en del av vår fantastiska 
verksamhet. 

  

Under veckan skedde en sen överlämning av checken till Årets Ledare, Patrick Dahl 
från Motus Salto. Även VGF som blev Årets Förening kommer vid lämpligt tillfälle få 
sin check och pokal! 

  

Under de senaste veckorna har massor av julfilmer visats på TV och de har 
alla handlat om julmirakel. Min förhoppning om julmirakel och min högsta 
julklappsönskan är att pandemin snabbt ska släppa sitt grepp om världen 
så att vi återigen fullt ut kan få ägna oss det vi älskar mest att åter fritt få 
gympa i precis den form vi vill och önskar. 

  

Jag önskar er alla en riktigt fin jul och nyårshelg. Ta var på er och era nära 
och kära och tappa inte hoppet att vi snart är tillbaka i träning och tävling 
och inte minst åter få träffas. 

  



God Jul och ett Gott Nytt År! 

  

Pelle 

 

 

 

 


