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Rapport från samträning i Vänersborg 18-20 september 2020 
Temat på lägret var ”Gymnastik skall byggas utav glädje”  
och vårt ordspråk för denna gång lyder: 
”Kan man vara glad åt lite, har man mycket att vara glad över” 
 
 
 
Gymnaster var Kristina Åhlin, Gabi Chetu, Sofia Nordström, Embla Molander, 
                                           Alva Fredriksson, Nicoline Capelle, Ellen Falck, Ella Södergren, 
                                           Hanna De Vaal, Nike Prins, Ling Svahn, Victoria Göransson, 
                                           Moa Strid, Amalia Glimmerhav, Sofia Johansson, Maya Ståhl, 
                                           Maja Sandfridsson, Agnes Lundin, Maj Gröndal, Ellinor Ljung, 
                                            
Tränare på plats var Cameron Fuller, Mathias Eriksson, Michael Hultén, Anna  
                                           Hägerstrand, Ewa Kallryd, Andreas Jansson, Marius Gavriloaie,   
                                           Sigge Rumbutis, Stina Sjöberg, Corina Constantin, Ylva  
                                           Aspenberg och Ewa Kärnman                     
                                            
 Vi samlades  på Hotel Quality i Vänersborg runt 17 tiden när alla anlänt fredag. 
                        Utöver middag ägnades kvällen åt att återinföra de gamla  goa  
                            gympaböckerna som var populära på 80 och 90-talet. Efter ngra 
                       minnesanekdoter samt titt i fd gymnasters böcker fick alla 
                          varsin egen bok, pennor och klistermärken för att börja fylla den 
           med resultat, autografer och gympaminnen för framtiden.  
     Vi hoppas nu att dessa skall tas med på alla saker ni gör framöver 

                       och sen vara ett kärt minne när ni blir gamla       

                     Vi tittade också på musikalfilmen ”En del av mitt hjärta” som  
                          bygger på låtar av Tomas Ledin. Lite seg, men ledmotivet till vår  
      egen film från i våras finns ju med här. Därav detta val av film. 
                               
Träningsdag 1 Eftersom JSM och SM genomförs om 3 v och 20 av våra 26 
                     Aspiranter är anmälda till dessa tävlingar körde vi en liten  
                      specialare på förmiddagen med inriktning att klara en stressig 
                        förträning innan tävling i ny hall och med ovana redskap. 
                       1 timmes förträning på alla redskap och efter det 20 min/redskap 
                          i form av 2 utmaningar som bedömdes.  
                       Detta var en ny grej och tjejerna tyckte det var kul och bra. 
                       Eftermiddagens träning bestod av 4 redskapspass med fokus på 
                    övningar som finns i tävlingsserierna. Utöver detta, uppvärmning  
                            och styrka. 
 
Efter träningen traskade vi 300 meter åt söder och landade i Vänersborgs  
                        Bowlinghall där vi skulle spendera kvällen. Vi började med den 
                            sedvanliga tacobuffén innan en hård bowlingmatch på 8 banor  
                                        utspelade sig. Lag Splitt vann överlägset och pris utdelades. 
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  Väl tillbaka på hotellet planerade gymnasterna uppdraget 
                   ”Håruppsättning med tema” som skulle redovisas på söndagen. 
        Lag ”Cheer” visade sig vinna efter att tränarna röstat. 
                   Vi tränare satte oss ner och pratade gympa och bla kom det upp 
                       hur vi skadat oss på olika sätt när vi passat gymnaster… 
                      Micke vann med sin volt från hög barrholme till betonglandning. 
 
Träningsdag 2 hann vi utöver uppvärmning, styrka, gruppfoto och lunch 
       med 5 redskapspass samt det obligatoriska valfria passet. 
  Många var smarta och pigga nog att nyttja detta till att testa 
  nya övningar då de andra  passen under helgen inriktat sej mest  
               mot det man skall tävla på under hösten och redan har i serierna.    
                      Vi slutade dagen 14.15 trötta men nöjda och glada.                 
  
Allmänt   Många av gymnasterna har gjort fantastiska framsteg sedan 
        vi sågs sist och det gläder oss att ert slit ger resultat. 
                               
Tack till          -Alla hemmatränare som kommer till oss på dessa samträningar 
            Ni är guld värda men vi hoppas chokladen var god ändå. 
                    -Johanna Johansson från Vänersborg som tränade med oss 
                  under lördagen. Johanna var med i Aspiranterna redan från 
         start 2009 och har nu som 24-åring äntligen blivit skadefri och  
       ska tävla SM igen. Du är en sann inspiration! 
          -Corina Constantin som förgyllde 2 av våra uppvärmningar 
        med sina kunskaper från Aerobic gymnastics världen där hon bla  
               vunnit VM. Inspirerande, snabbt och kul. 
                              
Dessutom                 -Önskar vi alla våra Aspiranter som skall tävla JSM, SM och 
                       Höstpokalen stort lycka till. Håll huvudet högt, ha kul och glöm 
                      inte att ni e grymma. 
                  -Hoppas vi att Dianas återhämtning från sin korsbandsskada som 
      hon ådrog sej dagarna innan lägret går bra och att du snart kan  
      vara tillbaka i hallen.    
                          -Måste vi säga hej då till Aspiranterna årgång 2020 då detta 
           var vår sista träff. Nytt lag för 2021 tas ut på Höstpokalen här i 
                 Vänersborg den 21 november. Se till att komma bland de 24 
                             första i resultatlistan så ses vi igen nästa år. 
                                        
                         
                                                                       Tack å hej 
                                                                             Ylva och Ewa 
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  Corinauppvärmning                                                                                   Var glad kort 
 

    
 Vilket klot ger strike?                  Bomfötter  
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RG nästa?                               Gympabok a la 2004 
 

    
Gympabok 2020                            Vackert. 
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Armar uppåt sträck                                    Tofstränarna 
 

  Hej å tack 
 


