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3 – PRAKTISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 

Målbild 
Föreningen har en långsiktig plan för att bedriva verksamhetens olika inriktningar i 
ändamålsenliga lokaler med goda förutsättningar att skapa en trygg och utvecklande 
miljö. De aktiva har tillgång till (special) redskap i den omfattning som krävs för att 
kunna träna och förbereda sig för tävling för den nivå man befinner sig på. Man har en 
individuell anpassning av tränings-, tävlingsmängd och återhämtning som gör att man 
minimerar risker för skador och överbelastning i träning. 

Område Övergripande 
rekommendationer 

Anvisning förening med 
prestationsinriktad verksamhet 

3:1    Ändamålsenlig träningsmiljö - Ändamålsenliga träningsmiljöer ser olika ut för 
varje förening och beror på vilka verksamheter föreningen erbjuder. Målbilden bör vara 
att ha tillräckligt bra förutsättningar för nivån man är på eller strävar mot. 

Goda 
relationer och 
långsiktig plan 

- skapar goda relationer
med
kommun/anläggningsäga
re och övriga föreningar/
aktörer man delar
träningsmiljö med.

- säkerställer en bra fysisk
och social miljö för alla
ledare.

- identifierar behovet av
anpassade och
ändamålsenliga
träningsmiljöer.

Förutom den allmänna 
rekommendationen gäller även att 
föreningen: 

- tar fram en utvecklings- 
och underhållsplan i
förhållande till hela
föreningens verksamhet
och förutsättningar.

Förråd - eftersträvar att det finns
tillräckligt med förrådsyta
för redskap och material
(detta sker genom
fastighetsägaren om man
hyr lokal).

Rekommendationen 
gäller även den 
prestationsinriktade 
föreningsmiljön. 

Säkerhet - genomför en årlig
genomgång av redskap,
underhåll och säkerhet i
de lokaler man bedriver
sin verksamhet.

- säkerställer att det
finns en ansvarig för
säkerhet och
underhåll av redskap och
lokaler.

- säkerställer att det inför
användande av redskap

Förutom den allmänna 
rekommendationen gäller även att 
föreningen: 

- säkerställer att det finns
tillräcklig tillgång till
specialredskap för den
inriktning och nivå på
verksamhet man bedriver.

- rekommenderas en årlig
återkommande
säkerhetskontroll av
utrustningen, helst
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Område Övergripande 
rekommendationer 

Anvisning förening med 
prestationsinriktad verksamhet 

görs en kontroll (säkring, 
skador)  

tillsammans med 
kommunen/fastighetsägare
n. 

Andra ytor - eftersträvar att det finns
utrymme i intilliggande
lokaler för samvaro,
mellanmål/fika (med ex
micro/ kyl) och läxläsning.

- säkerställer att det finns
utrymme i intilliggande
lokaler för samvaro,
mellanmål/fika (med ex
micro/ kyl) och läxläsning.

3:2 Tränings-/ tävlingsmängd, träningssäsong och former för tävling - 
Träningsmängden per vecka kan variera beroende på uppbyggnads-, tränings- eller 
tävlingssäsong och måste anpassas efter individens fysiska och mentala förutsättningar. 
Träningen måste därför begränsas och anpassas så att ingen onödig risk för 
överbelastning eller skada kan uppstå på grund av att gymnasten tränat/ tävlat för 
mycket, för enformigt och/ eller för intensivt. Det är därför viktigt med periodisering av 
träningen. 

Konkreta direktiv kring minimal/ maximal träningstid för enskild individ eller disciplin ges 
inte eftersom dessa alltid måste sättas i relation till såväl specifikt träningsinnehåll som 
intensitet. Gymnastikförbundet kan inte nog understryka vikten av allsidig och varierad 
träning samt tillräckligt utrymme för återhämtning. 

Varierad 
träning 

- anpassar träning och
tävling för gymnaster
efter deras tillväxt- och
utvecklingsfaser och att
perspektiv på prestation
anpassas efter var
gymnasten befinner sig i
sin egen utveckling, ålder
och egen uttryckliga
vilja.

Förutom den allmänna 
rekommendationen gäller även att 
föreningen: 

- varierar träningens
intensitet, mängd och
innehåll på ett sådant sätt
att risker för enformighet
och överbelastning
minimeras.

Träningsmängd - tar hänsyn till barn och
ungdomars vilja att delta i
flera olika idrotter.

Förutom den allmänna 
rekommendationen gäller även att 
föreningen: 

- tar hänsyn till barnets totala
träningsmängd per vecka
för att anpassa och
säkerställa att överträning
inte förekommer.

Kvalitativ och 
långsiktig 
utveckling 

- ansvarar för att all
verksamhet utgår ifrån
Svensk Gymnastiks
utvecklingsmodell.

Rekommendationen gäller 
även den 
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Område Övergripande 
rekommendationer 

Anvisning förening med 
prestationsinriktad verksamhet 

- utformar tränings- och
tävlingsverksamheten för
barn (upp till 12 år) och
ungdomar (upp till 18 år) i
enlighet med RF 
Anvisningar för barn- och 
ungdomsidrott vilket
innebär att verksamheten
utformas så att den
stimulerar till kvalitativ
och långsiktig idrottslig
utveckling och motverkar
toppning och utslagning.

prestationsinriktade 
föreningsmiljön. 

Flexibilitet i 
grupper 

- möjliggör att aktiva kan
byta mellan grupper med
olika verksamheter och
ambitionsnivåer, både
”uppåt, nedåt och i
sidled”, inom föreningen
och i samverkan med
närliggande föreningar.

Rekommendationen gäller 
även den 
prestationsinriktade 
föreningsmiljön. 

3:3 Återhämtningstid och återhämtningsperioder - Behovet av direkt återhämtning i 
samband med intensiv träning och sammanhängande period av total återhämtning är 
individuell och måste därför individanpassas i de flesta fall. En generell målbild är att den 
aktive/ ledaren ska ges möjlighet att känna sig utvilad och kapabel att genomföra varje 
träningspass. 

Återhämtning - erbjuder alla aktiva och
ledare möjlighet för
återhämtning.

Förutom den allmänna 
rekommendationen gäller även att 
föreningen: 

- erbjuder återhämtningen
kontinuerligt samt inlagt i
träningsschemat samt när
individuella behov uppstår
för såväl aktiva som
ledare.

Uppehåll - säkerställer att
terminsplanering sker på
ett sådant sätt att det ges
sammanhängande längre

Förutom den allmänna 
rekommendationen gäller även att 
föreningen: 
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Område Övergripande 
rekommendationer 

Anvisning förening med 
prestationsinriktad verksamhet 

uppehåll för återhämtning 
vid minst två tillfällen 
under ett kalenderår. 

- säkerställer att alla aktiva (i
samråd med föräldrar om
minderårig) och ledare i
verksamheten får ett
sammanhängande längre
uppehåll för återhämtning
vid minst två tillfällen under
ett kalenderår.

Praktiska förutsättningar 

Ändamålsenlig träningsmiljö 
Stöd och hjälp i arbetet: 

- Stödmaterial för anläggningsfrågor 
- Stöd för dialog med egen kommun - anläggningsfrågor 
- Mall för anmälan om skada/ incident (internkontroll) 
- Mall för anmälan om skada på redskap/ material (internkontroll) 

Återhämtningstid och återhämtningsperioder 
Stöd och hjälp i arbetet: 

- Gymnastikförbundet  plattform för Utvecklingsmodell och Nyckelfaktorer 
- Gymnastikförbundet  Strategi tävling 
- Gymnastikförbundet Riktlinjer för träning och tävling 
- Mer finns att läsa på respektive disciplins hemsida under rubriken regler. 
-  Gymnastikförbundet Utbildningskrav 
- Riksidrottsförbundet Barnens spelregler 
- Riksidrottsförbundet  Riktlinjer för barn- och ungdomsidrott 
- Riksidrottsförbundet  Anvisningar för barn- och ungdomsidrott 
- Riksidrottsförbundet – Guide Barnkonventionen blir lag 

Boktips: 
- Barnkonventionen – handbok för föreningsidrotten 
- RF-SISU Idrottsböcker (akademiska och detaljerade): 

o Träningsplanering 
o Träningslära för idrotterna (bästa sammanställningen) 
o Träningslärans grunder – träna effektivare (enklaste versionen) 

- Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom – för hälsa prestation och 
individuell utveckling 

Diskussionsfrågor till stöd för område 3: 

https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/gymnastik/portal/pw/utvecklingsmodellen/
http://www.gymnastik.se/globalassets/svenska-gymnastikforbundet-gymnastikforbundet/dokument/styrande-dokument/tavling-strategi-2016-2020.pdf
https://www.gymnastik.se/globalassets/svenska-gymnastikforbundet-gymnastikforbundet/dokument/styrande-dokument/riktlinjer-for-traning-och-tavling-2019.pdf
http://www.gymnastik.se/tavling/tavlingsinriktning/
http://www.gymnastik.se/Utbildning/Utbildningochutbildningskrav/
https://barnensspelregler.se/
https://www.rf.se/contentassets/2411db76c38044bd86f65c39db8925e1/anvisningar-for-barn--och-ungdomsidrott.pdf
https://www.rf.se/contentassets/2411db76c38044bd86f65c39db8925e1/anvisningar-for-barn--och-ungdomsidrott.pdf
https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/nya-dokument/nya-dokumentbanken/ovrigt/guide-barnkonventionen-blir-lag.pdf
https://unicef.se/rapporter-och-publikationer/barnkonventionen-och-foreningsidrotten-handbok-for-idrottsledare
https://www.sisuidrottsbocker.se/produkt/traningsplanering/
https://www.sisuidrottsbocker.se/produkt/traningslara-for-idrotterna/
https://www.sisuidrottsbocker.se/produkt/traningslarans-grunder-trana-effektivare/
https://www.adlibris.com/se/bok/aldersanpassad-fysisk-traning-for-barn-och-ungdom-for-halsa-prestation-och-individuell-utveckling-
https://www.adlibris.com/se/bok/aldersanpassad-fysisk-traning-for-barn-och-ungdom-for-halsa-prestation-och-individuell-utveckling-
https://www.gymnastik.se/forforeningar/foreningsutveckling/foreningsmiljo/prestationsinriktadforeningsmiljo/DOKUMENTMALLAR3-PRAKTISKAFoRUTSaTTNINGAR
https://www.gymnastik.se/forforeningar/foreningsutveckling/foreningsmiljo/prestationsinriktadforeningsmiljo/DOKUMENTMALLAR3-PRAKTISKAFoRUTSaTTNINGAR
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1. På vilket sätt utnyttjar ni de träningsmiljöer ni har tillgång till på ett optimalt 
sätt utifrån den verksamhet som bedrivs? 

2. På vilket sätt arbetar ni med att hitta alternativa träningsmiljöer som kan lösa 
delar av föreningens lokalbehov? 

3. På vilket sätt arbetar ni med att utveckla träningsuppläggen så att 
verksamheten kan bedrivas i alternativa lokaler? 

4. På vilket sätt arbetar ni i föreningen med att få ihop helheten för de aktiva, 
så de kan kombinera idrott och skola/ arbete/ fritid på ett bra sätt och 
samtidigt få en balans i relation till familj, vänner och andra intressen? 

5. På vilket sätt följer ni RF:s Anvisningar för barn- och ungdomsidrott 
avseende utformning av tränings-, tävlings- och elitverksamheten?  
 

 

https://www.rf.se/contentassets/2411db76c38044bd86f65c39db8925e1/anvisningar-for-barn--och-ungdomsidrott.pdf



