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Nya gymnastik.se
 

Nu har vi fräschat upp Svensk Gymnastiks hemsida,
gymnastik.se! Ta del av allt det senaste inom Svensk
Gymnastik, från träning, utbildningar, till nationella
och internationella tävlingar och mästerskap.

Besök nya gymnastik.se här
Frågor och funderingar gällande nya webben? Hör av dig till marknad@gymnastik.se

Anmälan fortfarande öppen till
Gymnastikforum
 

Under Gymnastikforum kommer vi diskutera nyttiga
och spännande ämnen för att föra Svensk Gymnastik
framåt. Helgen kommer erbjuda workshops och
föreläsningar kring inkludering, varumärke,

återstartsstöd, framtidsspaning och mycket mer. Du får en blandning av verktyg,
inspiration och nätverkande för att kicka igång verksamheten efter en jobbig pandemi.

Se till att anmäla er till årets Gymnastikforum, då priserna är kraftigt reducerade för att så
många som möjligt ska kunna delta. Hoppas vi ses helgen den 9-10 oktober, fysiskt eller
digitalt!

Läs mer om innehållet och anmäl dig här!

Förlängt och förbättrat
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försäkringsavtal skapar ökad
säkerhet och trygghet för Svensk
Gymnastik
 

Gymnastikförbundet, försäkringsmäklaren Pensum
och försäkringsbolaget Svedea har tecknat ett nytt

fyraårigt avtal. De tre parterna har kommit överens om ett försäkringsupplägg med ett
gruppavtal för Gymnastikförbundets medlemsföreningar. Avtalet innebär ett utvecklat
försäkringserbjudande med bland annat förenklad administration och möjlighet till
rådgivning.

Läs mer här

Nu kör vi – ansök om återstartsstöd
 

Nu kan alla föreningar ansöka om återstartsstöd för
att locka barn, ungdomar, vuxna och seniorer tillbaka
till Svensk Gymnastik efter pandemin.
Stödet, som är enkelt att söka, fokuserar på att ge alla
de som är engagerade i föreningsverksamheten
oavsett ålder och verksamhet en kickstart och extra

utvecklingskraft. Ta chansen och ansök om återstartsstöd!

Läs mer här
Här finns en lathund för hur du ansöker i IdrottOnline

Margaret Sikkens Ahlquist
kandiderar till posten som Vice
President i FIG
 

Sverige och Svensk Gymnastik har under många år nu
haft förmånen att vara representerade genom
Margaret Sikkens Ahlquist där hon har rollen som
ordförande i kommittén för Gymnastics for All och

därmed också sitter med i exekutiven för FIG. Margaret kommer nu till höstens kongress
att kandidera som vice president där ledorden för kandidaturen är COMMITMENT,
RESPECT and JOY. Stort lycka till Margaret!

Nominera kandidater till
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förbundsstyrelse och juridisk nämnd
 

Dags att börja fundera på nomineringar till
förbundsstyrelsen och juridiska nämnden. Senast
den 31 december vill valberedningen ha förslagen.

Läs mer här

Inkludering i valberedningsarbete
 

Som ett led i vårt arbete med att inkludera fler i vår
idrott vill vi tipsa dig som är valberedare att gå denna
utbildning från Riksidrottsförbundet. Under den här
utbildningen får du tillfälle att utforska hur
valberedningens nuvarande arbetssätt kan utvecklas
och kvalitetssäkras, samt öka inkluderingen.

Läs mer här

Klurigt att aktivera barnen hemma?
 

Ett set med allt du behöver för att på ett lekfullt och
roligt sätt gympa med ditt barn hemma, med Bamse
och hans vänner. Här hittar ni enkla och roliga
gympaövningar som barn och vuxen gör tillsammans.
Ha roligt tillsammans samtidigt som barnets motorik
tränas på ett lekfullt sätt!

Pris: 225 kr

Köp Bamsegympa Hemma i Gymnastikshoppen

Viktig info till föreningar som
använder IdrottOnline hemsida
 

Information från Riksidrottsförbundet
Funktionen hemsida i IdrottOnline avvecklas till
årsskiftet 2022/2023. Alla gymnastikföreningar som
använder hemsida via IdrottOnline behöver innan
dess skapa nya hemsidor i ett annat

verktyg. Avvecklingen gäller endast IdrottOnline hemsida, övriga administrativa delar i
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IdrottOnline kommer finnas kvar.
Vid frågor om avvecklingen av hemsidorna i IdrottOnline, kontakta IdrottOnlines support.

Information från Gymnastikförbundet
Ändringen berör alla gymnastikföreningar som använder funktionen Hemsida i
IdrottOnline. Även vi som förbund berörs och Gymnastikförbundet kommer att behöva
skapa en ny webbplats. Vi har initierat arbetet att hitta ett nytt verktyg som är anpassat
för, eller kan anpassas för, våra specifika behov. Behöver din förening stöd i detta arbete?
Maila oss gärna på marknad@gymnastik.se med ett namn på en kontaktperson samt din
förenings namn så återkommer vi i frågan så snart vi själva vet mer om på vilket sätt vi
eventuellt kan hjälpa till.

Läs mer här

Erbjudande från Vera Sport
 

Vera Sport har ett stort urval av dräkter och herrbodys för alla gymnastikdiscipliner, såsom
truppgymnastik, trampolin, DMT, kvinnlig och manlig AG.
Välj färger, tyger, med eller utan ben mm. Tveka inte att kontakta 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
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idrottsrörelse som är inkluderande och där alla får plats att idrotta på sina villkor, oavsett
ambition, ålder, kön eller prestationsnivå.
 
I början av september vann Hannes Larsson från Uddevalla SM i parkour och tilldelades då
även Svenska Spels Hejapris om 10 000 kr, där halva summan går till vinnaren själv och där
andra halvan skänks till valfri förening kopplad till idrottsrörelsen. Hannes har valt att ge
vinstpengarna på 5000 kr till GF Atletica.

Läs mer om Hannes och Hejapriset här
Läs mer om Tillsammans för fler i rörelse här

Hannes Larsson, vinnare av SM i Parkour 2021 och Hejapriset
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