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Förbundsmötet 2022
 

I ett soligt Växjö hälsade GF Sydost gymnastik-Sverige
välkomna till förbundsmötet 2022. Mötet fattade
beslut om ett flertal frågor som rör Svensk Gymnastik
på en övergripande nivå så som ny strategisk
inriktning för huvudmannaskapet för Lillsved, att

införa en hållbarhetspolicy, nya stadgar, uppförandekod, juridiska nämndens
uppdrag samt att förutsättningarna i hela landet ska vara lika och utgå ifrån de behov som
finns.

Läs mer här
Protokollet från förbundsmötet är nu justerat och klart. Du hittar det här

Dags att söka projektstöd!
 

Fram till 31 maj kan föreningar söka projektstöd för
perioden 2022-2023. Syftet med projektstödet är att
skapa förutsättningar för föreningar att utveckla sin
barn- och ungdomsidrott i enlighet med idrottens
gemensamma mål, Strategi 2025, och Svensk

Gymnastik Vill.

Läs mer här

Svensk Gymnastik inviger Special
Olympic Games
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Gymnastikförbundet fick en förfrågan från
Parasportförbundet om att under invigningen av
spelen i Malmö den 16 juni få visa upp svensk
paragymnastik, vilket förbundet tackade ja till.
Träningen pågår nu för fullt inför evenemanget då ett

30 tal gymnaster mellan 10-30 år med olika funktionsnedsättningar kommer att visa upp
gymnastikens rörelseglädje.

Läs mer här

Premiär för PEAK – en
webbplattform till gymnastikens
elitaktiva
 

30 maj är det premiär för PEAK i gymnastik,
webbplattformen för gymnastikens elitaktiva. Med

PEAK är förhoppningen att skapa intresse för och en ökad möjlighet att vara delaktig i och
kunna påverka sin elitsatsning. På plattformen har vi samlat kunskap, tips och verktyg som
bidrar till en hållbar elitutveckling. Många av våra främsta elitaktiva har bidragit med sina
tankar och erfarenheter kring allt ifrån hur de hanterar stress och nervositet till varför
teknikanalys är utvecklande. På PEAK kan man läsa om ämnen som teknik och
idrottspsykologi, lyssna på poddar, titta på filmer eller göra praktiska övningar. Utifrån
intresse och på eget initiativ kan man ta del av det man brinner mest för eller vill utvecklas
inom. PEAK står för Personlig Elitutveckling Aktiv Karriär och syftar till att bidra till en
elitutveckling och karriär man själv vill påverka och vara aktiv i. PEAK i gymnastik lanseras 30
maj och är en samproduktion av Gymnastikförbundet och Bucket Media.

Vill du veta mer om PEAK kan du läsa mer här

Gymnastiken fortsätter tappa
medlemmar
 

Nya siffror för 2021 visar att medlemstappet
fortsätter. Antalet medlemmar inom Svensk
Gymnastik är nu 223 438, vilket är en minskning med
ytterligare 15 818 medlemmar. Slutsatsen som går att
dra är att Covid-19 påverkade verksamheten även
under 2021.

Läs mer här
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Nytt föreningsmaterial - utveckla
uppvisningsgymnastiken!
 

Vill din förening utveckla er uppvisningsverksamhet,
eller intresserad av att starta er egen? Nu finns ett
nytt material för att utveckla och stärka
uppvisningsgymnastiken!

Läs mer här
Du kan även delta i ett kostnadsfritt webbinarium om materialen. Onsdagen den 15
juniklockan 19.30 - 21.00 via teams. Sista anmälningsdag måndag 13 juni. Anmäl dig här

Gymnaestradan 2023 - Anmäl dig
nu!
 

Senast 15:e juni behöver vi din preliminära anmälan
till Gymnaestradan 2023 – du ska väl med och
uppleva världens största uppvisningsevent?

Läs mer om hur du anmäler dig här

Följ med på Golden Age Festival!
 

Är du 50 år och äldre, älskar gymnastik, värme,
gemenskap och att resa? Då är Golden Age Festival
det perfekta alternativet för dig! Vartannat år
arrangeras Golden Age Festival någonstans i Europa,
där ca 1500-2000 deltagare från de 50 olika
delegationerna i Europa som bjuds in till detta event.

Läs mer om eventet som i år hålls på södra Madeira, Portugal här
Gymnastikförbundet skulle mycket gärna se en svensk grupp med, så tveka inte att höra av
dig om du har några frågor och hör av dig till Nina Lööw på nina.loow@gymnastik.se. Nytt
sista datum för anmälan är 15 juni.

Nytt nationellt uppvisningsevent!
 

Gillar du kreativitet, show och häftiga uppträdanden
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som inkluderar alla discipliner och åldrar? Gym For
Life Challenge Sverige blir nu verklighet den 27
november 2022, genom den nationella
uppvisningskommittén!

Läs mer här

Nya kurser i hopprep!
 

I augusti lanserar Gymnastikförbundet två nya kurser
i Hopprep; Hopprep A och Hopprep B.

Hopprep A är kursen för dig som vill lära dig
grunderna i hopprep. Hopprep är ett roligt sätt att
träna motorik, kondition och spänst på, och det kan

bidra till stor glädje och stark gemenskap. Kursen är en digital distanskurs och vänder sig till
ledare inom hopprep men även till ledare inom andra discipliner samt lärare i skolan.

Hopprep B är fortsättningskursen som riktar sig till ledare som tränar hoppare som vill
satsa vidare mot att delta i nationella och internationella tävlingar inom hopprep.

Läs mer om kurserna här

Lingstipendiet
 

Ansök om Stiftelsen Lingförbundets stipendium.
Syftet med stipendiet är att premiera, uppmuntra
och stimulera aktiva ledare till fortsatt utveckling och
förbättring av den verksamhet som pågår inom alla
discipliner av svensk gymnastik.

Här hittar du blanketten för Lingstipendiet. Sista
ansökningsdag är 1 juni.

Missa inte att utbilda dig
till förbundsdomare!
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Gymnastikförbundet behöver domare för att fortsatt
kunna bedriva tävlingsverksamhet. Vill du bli
förbundsdomare och uppleva gympabubblan på
nationell nivå så finns nu utbildningstillfället för dig!
Den 7-9 oktober i Stockholm genomförs nästa
förbundsdomarutbildning steg 3, med fokus på

fördjupade kunskaper för bedömning på våra nationella tävlingar på nivå 3–6.
 
Läs mer om utbildningstillfället här och anmäl dig senast 28 augusti

Sök återstartsstöd för
förbundsdomarutbildningar eller
domaruppdatering för motsvarande
utbildning
 

Gymnastikförbundet möjliggör för de föreningar som
har medlemmar som genomfört domaruppdatering på förbundsnivå eller under 2022 gått
eller kommer gå en förbundsdomarutbildning att söka bidrag för kurstillfället. Bidraget får
användas för att täcka hela utbildningen och ni får också använda bidraget för att täcka
reskostnader (om utbildningen är på annan ort) i samband med utbildningarna. Det finns
inget maxbelopp och sista ansökningsdag är den 1 september 2022.

Läs mer om hur du söker bidraget här

Försäkringsskydd för flyktingar
 

Vi får många frågor om försäkringsskydd för
människor på flykt som tillfälligt befinner sig i vårt
land.

Gymnastikförbundet har tillsammans med Pensum
och Svedea hittat en lösning för detta. Hör av dig

till helen.akerman@gymnastik.se så kan Helen berätta mer.

Gymnastikhjälpen
 

Har din förening tagit emot flyktingar som är i behov
av träningsutrustning? Tack vare samarbete med
Gymnastikförbundets partners Craft, Pensum, PAM
(Pensum Asset Management) och NeH kan
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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

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

Erbjudande från Vera Sport
 

SM-kläder KvAG och MAG
Vera Sport och Nikegymnasterna samarbetar kring de officiella SM-kläderna för KvAG och
MAG den 27-28 juni som arrangeras under SM-veckan. Du beställer dem i vår webshop och
hämtar ut dem i samband med tävlingarna i SAAB arena.
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Vi har hjälpt föreningar med föreningskläder sedan 1974
Utgå från en befintlig modell eller rita själv. Vi hjälper dig så att föreningen kan ha
samma/liknande design på alla.

Läs mer här
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