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Följ Svensk Gymnastik på SM-
veckan!
 

Den 27-30 juni arrangeras flera tävlingar under SM-
veckan i Linköping. I år deltar gymnastiken med
kvinnlig artistisk gymnastik, manlig artistisk
gymnastik och hopprep. Om ni inte har möjlighet att

vara på plats i Saab Arena och Vasahallen finns möjligheten att följa tävlingarna via
webbsändningar. Sändningar från kvinnlig och manlig gymnastik nås via
arrangörsföreningens hemsida. Seniorernas grenfinaler sänds endast av SVT kl 14.30-17.30.
Hopprepstävlingarna sänds via Gymnastikförbundets youtube-kanal.

För mer detaljerad information:
Kvinnlig artistisk gymnastik
Manlig artistisk gymnastik
Hopprep

Sitevision blir nytt hemsideverktyg
för gymnastik.se – samma
erbjudande finns för våra
medlemsföreningar
 

Tillsammans med ett stort antal andra specialförbund
väljer Gymnastikförbundet att arbeta med Sitevision som nytt hemsideverktyg. För våra
medlemsföreningar finns ett erbjudande om ett baspaket i Sitevision, med pris baserat på
antalet föreningsmedlemmar.

Läs mer om Sitevision och den nya hemsidelösningen här
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Gör dig redo för Balansveckan
 

Vecka 40, den 3-9 oktober kommer en gemensam
balansvecka att genomföras inom idrotten. Balans
ligger Svensk Gymnastik varmt om hjärtat och veckan
kommer fyllas av olika aktiviteter med fokus på
senior- och gruppträning. Hur vill din förening eller
grupp fira veckan? Hör gärna av dig till

irene.samuelsson@gymnastik.se

Gå i Pride-paraden i Stockholm
tillsammans med idrotten
 

Efter två år av inställda Pride-parader är det nu
äntligen möjligt att gå i paraden i Stockholm och
manifestera för en öppen idrottsrörelse. Självklart

önskar vi att gymnastikföreningar deltar och visar att gymnastiken är öppen för alla!

Läs mer här

NPF inom Svensk Gymnastik -
digitalt seminarium 26 oktober
 

NPF står för Neuropsykiatriska funktionsnedsättning,
såsom ADHD, Autism/Aspergers, Dyslexi, Tourettes.
Två till tre barn/ungdomar i varje skolklass har någon
form av NPF diagnos. Hur ser det ut inom Svensk

Gymnastik? Den 26 oktober planerar vi att arrangera ett nationellt digitalt seminarium om
NPF inom Svensk Gymnastik, skapat för och med dem som berörs. Save the date! Mer info
och anmälan kommer i september.

Läs mer här

Lägg till höstens träningskonvent i
kalendern redan nu
 

I höst kickar vi igång med två inspirerande konvent.
Ett där Gymnastikförbundet Öst står för
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arrangemanget där fokuset ligger på gruppträning,
och ett där Gymnastikförbundet Mellansvenska håller
i trådarna och riktar sig till dig som är ledare för

gruppträning, barn, ungdom och tävling samt till dig som älskar att träna. Häng med på
dessa energifulla dagar för att få en bra start på höstterminen.

Läs mer om konventen och anmäl er!

Aerogym, Katrineholm 3 september
Rörelse hela livet, Stockholm 24 september

Ladda upp inför en höst full av
hopp!
 

I augusti lanseras den nya kursen Hopprep A.
Hopprep är ett roligt sätt att träna koordination,
kondition och spänst på, och det kan bidra till stor
glädje och stark gemenskap. Kursen är en digital
distanskurs som du genomför när det passar dig. Den
vänder sig till ledare inom hopprep men även till

ledare inom andra discipliner samt idrottslärare och fritidspedagoger inom skolvärlden.

Läs mer om kursen och få ett smakprov på innehållet via trailern

Tips! I Rörelsebanken hittar du även många hopprepsövningar som kan passa att öva på i
sommar, för att ladda upp inför kursen i höst!

Gymnastikhjälpen
 

Har din förening tagit emot flyktingar som är i behov
av träningsutrustning? Tack vare ett samarbete
mellan Gymnastikförbundets partners Craft, Pensum,
PAM (Pensum Asset Management) och NeH kan
föreningar under våren erbjuda ett kostnadsfritt
träningsstartkit i begränsad upplaga för flyktingar
som söker sin tillflykt i Sverige.

Läs mer om hur din förening går till väga via
Gymnastikshoppen
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Lagerutförsäljning av
gymnastikutrustning
 

Nu har din förening möjlighet att köpa
gymnastikutrustning till ett lägre pris. LEG by

Unisport har nu lagerutförsäljning på utrustning såsom parkour kombi-box, luftkil,
tumblingsgolv m.m.

Se en lista på utrustningen här - först till kvarn gäller
För mer information samt beställning. hör av dig till rikard.linden@unisport.com

Tillsammans för fler i rörelse
 

Gymnastikförbundet fortsätter sitt samarbete med Svenska Spel och Riksidrottsförbundet
med gemensamt mål att få fler personer i rörelse hela livet. Samarbetet heter ”Tillsammans
för fler i rörelse”. Tillsammans sänker vi tröskeln till rörelse och vi skapar en inkluderande
idrottsrörelse där alla får plats att idrotta på sina villkor, oavsett ambition, ålder, kön eller
prestationsnivå. Rörelse är vårt språk.

Läs mer här
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Erbjudande från Vera Sport
 

Kläder för uppvisningsgymnatik
Utgå från en befintlig modell eller rita själv. Vi hjälper dig så att föreningen kan ha
samma/liknande design på alla.
Nyheter
Nya modeller av tävling- och träningstrikåer samt beiga halvtåskor
Vi har hjälpt föreningar med gymnastikkläder sedan 1974

Läs mer här

Scandic Sports
 

Med Scandic Sports får ni förmånliga priser samt de bästa förutsättningarna för att
prestera på topp när det verkligen gäller.

Läs mer här
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Glad sommar!
 

Gymnastikförbundet önskar er en glad sommar! Nu
tar Aktuellt sommaruppehåll och kommer tillbaka i
augusti.

    

Avregistrera mig från detta utskick
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