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Förbundsmöte 2020
 

Lördagen den 26 september genomfördes
Gymnastikförbundets årsmöte. Läs mer om alla de

framåtriktade beslut som fattades under mötet, som genomfördes i digital form.

Läs mer här

SM-tävlingar
 

Under de närmaste veckorna kommer ett antal SM-
tävlingar att genomföras. Med anledning av Covid-19
kommer tävlingarna att genomföras i anpassad form
och utan publik. För att så många som möjligt ändå
ska kunna följa tävlingarna kommer de streamas. Håll
utkik på webben för mer information. De SM-

tävlingar som kommer genomföras är SM i hopprep, SM i manlig och kvinnlig artistisk
gymnastik, SM i trampolin och DMT samt SM i rytmisk gymnastik.

SM och JSM i hopprep 3-4 oktober
 

På lördag är det äntligen dags för SM och JSM i
hopprep! Tävlingarna genomförs utan publik i
Kämpingehallen, Höllviken den 3-4 oktober, men för
dig som vill följa tävlingen kommer det livesändas.

På vår hemsida kan du läsa om startordning och
sidan kommer att uppdateras med länkar till
livesändningen.
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Läs mer här

Gymnastikförbundet söker chef för
omvärlds- och utvecklingsfrågor
 

Gymnastikförbundet står precis inför att införliva en
ny strategisk plan fram mot 2028. Vi söker nu en
engagerad ledare som vill vara en del av denna resa
och tillsammans med oss driva flera viktiga
utvecklingsområden för Svensk Gymnastik.

Som chef för avdelningen omvärld och utveckling kommer du att ingå som en viktig kugge
i Gymnastikförbundets ledningsgrupp, samt få förmånen att leda ett härligt och drivet
gäng som alla har utveckling av verksamheten i förening och för förbund för ögonen.
 
Klicka här för att läsa hela beskrivningen av tjänsten och vad det är för person vi söker

Senast den 18 oktober vill vi ha din ansökan.

Nu kan din förening söka
projektstöd igen!
 

Det finns fortfarande medel kvar inom projektstödet
och vi tar nu emot ansökningar löpande i
IdrottOnline.

Sökkategorier:

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

Mer information om projektstödet hittar ni här

Träningslära och ledarskap ersätter
Teori steg 1-3
 

Den 1 januari 2021 lanserar Gymnastikförbundet helt
nya kurser i träningslära och ledarskap. Dessa
ersätter nuvarande teorikurser (steg 1-3). Detta
innebär att alla discipliner får tillgång till nya kurser
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med delvis nya teorier och nytt innehåll. I och med
att de nya kurserna ersätter befintliga kommer förkunskapskraven att ändras för samtliga
discipliner; och ledare som har gått Teori steg 1-3 ska också konvertera sina gamla kurser
till det nya systemet. Period för konvertering är den 1 januari-31 juli 2021. Läs på redan nu
vad det innebär för föreningens ledare!
 
Förkunskapskrav och konverteringsnyckel för träningslära och ledarskap

Maria Persson är
Gymnastikförbundets nya GymO
 

Maria Person efterträder vår tidigare GymO Emila
Carlsten och påbörjar sitt uppdrag här och nu. Vår
nya GymO bor i Malmö och jobbar sedan fyra och ett
halvt år på stiftelsen Friends.

Läs mer här

Erbjudande från Vera Sport
 

Designa din förenings- eller tävlingsdräkt med Vera Sport. Utgå från en befintlig design eller
rita helt själv, din fantasi sätter gränserna. Vera Sport har hjälpt svenska landslagen i
kvinnlig och manlig artistisk gymnastik med tävlingskläder.

Läs mer här
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Höstnytt i Gymnastikshoppen
 

Nu när hösten är här och det blir kyligare ute kan det
vara skönt med en vindjacka och mössa att ha på sig
vid uteträningarna. Kika in nyheterna i Gymmix-
kollektionen här

Erbjudande! Vid köp av kläder för minst 500 kr får du
en vattenflaska från Craft på köpet. Erbjudandet
gäller alla kläder i hela sortimentet ”Profilering” i
Gymnastikshoppen

Framåt för fler i rörelse!
 

Flera studier visar att svenska barn och vuxna rör på sig för lite. Centrum för
idrottsforskning har larmat om att två av tre barn inte når upp till
världshälsoorganisationens (WHO) rekommendation om 60 minuter fysisk aktivitet per
dag. Det vill vi förändra!

Svenska Spel har tillsammans med Riksidrottsförbundet startat initiativet Framåt för fler i
rörelse. Målet är att bryta trenden med ökat stillasittande och passiv framtid. Tillsammans
kan vi göra stor skillnad!

Läs mer här

Senaste nytt och råd om
Coronavirus COVID-19
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Här finner du all information och nyheter kring hur
Coronaviruset påverkar Svensk Gymnastik.
Informationen på dessa sidor uppdateras löpande.

Läs mer här
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