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Gymnastikförbundet söker
förebilder inom ramen för
inkludering
 

Svensk Gymnastik ska enligt vår gemensamma
strategi 2028 kunna leva upp till verksamhetsidén och

möjliggöra för alla att kunna träna, tävla och uppleva rörelseglädje och att Svensk
Gymnastik ska ses som en inkluderande och framgångsrik gymnastikrörelse.  Därför vill vi
lyfta goda exempel och förebilder som inspirerar, som går utanför normen. Vi vet att ni
finns inom Svensk Gymnastik.

Läs mer här

Intresseanmälan till
Utbildningsprojektet
 

Att revidera ett utbildningssystem är ett lagarbete.
Varje ny kurs som lanseras är ett resultat av vår
samlade kompetens och gott samarbete. Nu påbörjar
utbildningsrevisionen arbetet med nya kurser och

söker dig som vill vara med i processen. Har du kompetens som kan komma till användning
i pågående revideringar eller i revideringsarbetet för kommande kurser? Nu har du chansen
att anmäla ditt intresse.

Skicka in din intresseanmälan här. Berätta om det är något område du är särskilt insatt i
och vad du ser att du kan och vill bidra med.
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Dags att ansöka om stipendium från
Prins Bertils och prinsessan Lillians
idrottsfond
 

Stiftelsens 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.

För dig som gymnast - ansök till
gymnastikgymnasium (NIU)
 

För att söka NIU ska du som gymnast ha nationell elit
som mål. Sista ansökningsdag är hos de flesta skolor
1 december för start höstterminen kommande år.

Mer info om skolor och resp ansökningsförfarande finns här

Gymnastikförbundet rekryterar!
 

Just nu finns det flera spännande tjänster att söka
hos Gymnastikförbundet. Läs annonserna nedanför
och välkommen med din ansökan!

Läs mer om jobb inom Svensk Gymnastik här

Landslagschef (Sista ansökningsdatum nu på söndag 31 oktober)
Vikariat Tävlingskoordinator - landslag och internationell tävling
Vikariat Tävlingskonsulent - nationell tävling
Kommunikatör

Lär dig mer om Fitnessplayer
 

Fitnessplayer är en musiktjänst där föreningar kan
teckna sig på ett abonnemang och bland annat få
tillgång till musik på ett lagligt sätt, kan sätta ihop
spellistor och justera tempo i musiken som används i

https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=494977&userid=0&linkid=36766843&readid=46F535042DB7&test=&umailid=0
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=494977&userid=0&linkid=36766843&readid=46F535042DB7&test=&umailid=0
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=494977&userid=0&linkid=36766843&readid=46F535042DB7&test=&umailid=0
mailto:info@gymnastik.se
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=494977&userid=0&linkid=36766845&readid=46F535042DB7&test=&umailid=0
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=494977&userid=0&linkid=36766845&readid=46F535042DB7&test=&umailid=0
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=494977&userid=0&linkid=36766845&readid=46F535042DB7&test=&umailid=0
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=494977&userid=0&linkid=36867330&readid=46F535042DB7&test=&umailid=0
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=494977&userid=0&linkid=36867331&readid=46F535042DB7&test=&umailid=0
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=494977&userid=0&linkid=36867332&readid=46F535042DB7&test=&umailid=0
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=494977&userid=0&linkid=36867333&readid=46F535042DB7&test=&umailid=0
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=494977&userid=0&linkid=36867334&readid=46F535042DB7&test=&umailid=0
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=494977&userid=0&linkid=36766847&readid=46F535042DB7&test=&umailid=0
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=494977&userid=0&linkid=36766847&readid=46F535042DB7&test=&umailid=0


samband med träning. Vill du lära dig mer om hur det
fungerar är du välkommen att delta på ett webinar om detta. Du kan välja mellan två
datum:
Tisdagen den 9 november 19:00 – 20:30
Onsdagen den 17 november 19:00 – 20:30

Läs inbjudan och anmäl dig här

Du har väl inte missat våra
utbildningsnyheter?
 

Under hösten erbjuder Gymnastikförbundet hela tio
nya kurser. Det gör vårt utbildningsutbud både
bredare och bättre. Vilken kurs passar dig?

Läs mer om våra nya kurser här.

Hur du motionerar - Förbundsmötet
2022
 

Den som vill lägga fram ett förslag till förbundsmötet
2022 om något som förbundet ska jobba med, göra
eller förändra, måste skicka in en motion. Alla
medlemsföreningar och regioner har rätt att skicka in
motioner till förbundsmötet.

Läs mer om hur du lämnar in en motion här

Konvertera dina truppkurser
 

I takt med att det nya utbildningssystemet träder i
kraft behöver du som tidigare gått kurser, aktivt
konvertera flera av dem till det nya systemet. Fram till
31 december har vi öppet för konvertering inom
truppgymnastik där du konverterar basic-steg 4 till de

nya kurserna Truppgymnastik A-D.

Läs mer och registrera dina konverteringar här
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Ta med Svensk Gymnastik till
utegymmet, hallen eller spåret
 

Passa på att visa upp vår stolta gymnastikrörelse vart
du än tränar. I Gymnastikshoppen hittar du kläder
och produkter för både Svensk Gymnastik, Gymmix,
Bamsegympa och vår egen Sweden-kollektion.

Ta mig till Gymnastikshoppen!

Frukostseminarium - Så kan du
förebygga osunda idrottsmiljöer för
unga
 

Inom idrottsrörelsen finns exempel på miljöer där
barn och ungdomar far illa. Det visar Centrum för

idrottsforskning (CIF) i en aktuell rapport. Hur kan ledare, föräldrar, föreningar och förbund
få syn på, förstå, förändra och förebygga dessa osunda idrottsmiljöer? Det här webbinariet
ger dig verktyg att jobba med frågorna i din förening eller ditt förbund.

Tid: 18 november 08:00 - 09:00

Läs mer här

Sälj Hela Sveriges Julkalender i föreningen!
 

Sedan starten 1999 har kalendern genererat totalt 357 miljoner kronor till klubbar och
föreningar.

Varje dag fram till julafton finns chansen att skrapa fram ett spel på Miljonchansen – och
att vinna upp till 1 miljon direkt på skrapet! Dessutom väntar massor av fantastiska
kontantvinster och hela 50 kronor per kalender går direkt tillbaka till din förening.
Visa att just er förening säljer Hela Sveriges Julkalender. Lycka till!

Läs mer och beställ hem julkalendern här
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Erbjudande från Vera Sport
 

Vera Sport har ett stort urval av dräkter, herrbodys och material för alla
gymnastikdiscipliner, såsom truppgymnastik, trampolin, DMT, kvinnlig och manlig AG.
Välj färger, tyger, med eller utan ben mm på dräkter för att skapa din unika föreningsdräkt
eller body . Vi har allt från billiga barn- och föreningsdräkter till tävlings- och
grenfinalsdräkter. Jennifer Williams tävlade i mångkampsfinalen i en specialdesignad dräkt
från Vera Sport. Tveka inte att kontakta för Vera Sport för din förenings specialdesign.

Läs mer 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
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ambition, ålder, kön eller prestationsnivå.

Läs mer här
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