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Gymnastikmärket – Nytt material för
dig som ledare eller idrottslärare
 

Gymnastikmärket är en guidande handledning (pdf +
video) för dig som jobbar med rörelse inom
grundskolan eller som ledare i en gymnastikförening.
Materialet kan ses som ett komplement för att hitta
inspiration eller användas i sin helhet för

idrottslektionen eller i gympahallen. Gymnastikmärket är framtaget för att på ett enkelt
och roligt sätt främja den grundmotoriska rörelsen bland barn och unga, samt visa på hur
mycket rörelseglädje en kullerbytta eller ett bockhopp faktiskt kan ge.

Ladda ner eller skriv ut Gymnastikmärket på webben

Stipendium från Prins Bertils och
prinsessan Lillians idrottsfond
 

Du har väl inte missat att söka stipendiet från Prins
Bertils och prinsessan Lillians idrottsfond?
Stipendiets ändamål är att främja svensk idrott
genom stipendier till ledare och instruktörer.

Mer info om stipendiet samt ansökningsblanketter finns här

Ansökan skickas till info@gymnastik.se senast den 1 december.

Nomineringsprocessen till styrelse
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och juridisk nämnd igång
 

Valberedningen har nu startat arbetet inför val till
styrelsen och juridiska nämnden vid årsmötet 2022
och behöver er support med att få in nomineringar.

Läs mer här

Begränsat registerutdrag via e-tjänst
 

Nu är det möjligt att begära begränsat registerutdrag
via e-tjänst på polisens hemsida.

Sedan den 1 januari 2020 ska föreningar begära begränsat registerutdrag ur
belastningsregistret för den som anställs, har ideella uppdrag i föreningen samt har direkt
och regelbunden kontakt med barn. Detta enligt beslut från Riksidrottsmötet 2019

Läs mer här

Gymmix-kort för vårterminen 2022
ute nu
 

Det finns uppdaterade termins- och medlemskort
samt gästbiljetter som ni som förening kan använda
er av. Att dela ut gästbiljetter till ett prova-på-tillfälle
kan vara ett bra sätt att sprida konceptet Gymmix på
och att i sin tur få nya medlemmar.

 
Vill ni som Gymmix-förening ta del av korten samt annat marknadsmaterial för Gymmix,
maila Gymnastikförbundets marknadsavdelning: marknad@gymnastik.se

Kom ihåg att konvertera
Truppgymnastik steg 1-4 till de nya
kurserna!
 

Se till att tillgodoräkna dig dina gamla truppkurser
genom att konvertera dessa till kurserna

Truppgymnastik A-D. Sista datum för konvertering är den 31 december!

Läs mer om hur du gör här
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Har du frågor om konverteringen kontakta konverterakurs@gymnastik.se

Alla kan gympa-kommittén blir
Kommittén för paragymnastik
 

I och med beslutet att börja jobba med det
övergripande begreppet paragymnastik kommer Alla
kan gympa-kommittén att byta namn. I samband
med funktionshinderdagen den 3 december övergår
därför Alla kan gympa-kommittén till att heta

Kommittén för paragymnastik.

Läs mer här

Information gällande Coronaviruset
 

Regeringen skärper restriktionerna igen från den 1
december 2021. Det är tydligt att det fortsatt pågår
en pandemi i samhället. Alla måste vi hjälpa till för att
minska riskerna för smittspridning i samhället.

Uppdaterad information finns här

Tillsammans för fler i rörelse
 

Svenska Spel har ett omfattande sponsorsamarbete med Riksidrottsförbundet och de
anslutna idrottsförbunden med syfte att få fler människor i rörelse. Samarbetet heter
Tillsammans för fler i rörelse. Tillsammans sänker vi tröskeln till rörelse, vi skapar en
idrottsrörelse som är inkluderande och där alla får plats att idrotta på sina villkor, oavsett
ambition, ålder, kön eller prestationsnivå.

Läs mer här
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Erbjudande från Vera Sport
 

Dags för ny förenings-/tävlingsdräkt?
Vera Sport hjälper dig att hitta nya förenings-/gymnastikkläder, utgå från en befintlig
modell eller rita själv, vi hjälper dig.

Läs mer här

Årets sportförälder 2021 - Scandic
 

Nu utser Scandic Årets sportförälder 2021. 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?

Nominera här
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