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Elitutvecklingshelg 2023

Äntligen!

Helgens upplägg

• Svensk Elitidrott och elitutveckling inom Gymnastikförbundet

• Aktivas bild av nuläget

• Landslagens syn på nuläget

• Exempel på stöd och konkreta verktyg

• Omvärldsinspel och goda råd från tidigare elitaktiva

• Från övergripande till disciplinspecifik utveckling

• Träning och energi



Elitidrott 2030
Elitidrott 2030



Video, Elitidrott 2030: https://youtu.be/42FMlLYkAjc

https://youtu.be/42FMlLYkAjc


Åtta steg för en starkare 
svensk elitidrott

1. Nya resurser till förbund och landslag

2. En stärkt långsiktig och strategisk ledningsfunktion i 
specialidrottsförbunden

3. En förbättrad social situation för internationella elitidrottare

4. En starkare koppling till idrottsforskning

5. Ett förstärkt och utvecklat tränar- och 
ledarutvecklingsprogram

6. Adekvata och förstärkta utvecklingsmiljöer för aktives 
träning och matchning

7. Kompetenta och närvarande tränare för unga aktiva

8. Ett ”centralt” stödsystem för utveckling av individer och lag



”Om vi hade mer pengar…”

2X



Gymnastikförbundets 
elitutveckling

Utgångspunkt och fokus



Elit – vem är det?

Träna för att tävla

Träna för att vinna

Nationell elit

Att vara bland de bästa i landet. Hit kan räknas aktiva och lag på SM-
stegen. Primärt stöd finns inom föreningen.

Internationell elit

Aktiva som genom topplaceringar på nationell nivå tar sig utanför 
Sveriges gränser för tävling. Stödet finns primärt inom föreningen 
med vissa insatser via Gymnastikförbundet, ex. inom ramen för 
landslagsverksamheten.

Världselit

Aktiva bland de absolut bästa i världen. Uttalat final- och 
medaljambition med VM och OS som största resultatmål. Mer 
omfattande stöd som koordineras mellan många parter, ex. förening, 
förbund, SOK, RF Elit.

Vad

Hur

Vem

www.gymnastik.se/tavling/elitgymnastik



Elitutvecklingsplan 2020-2025

1. Individuell prestationsutveckling (PEAK i gymnastik)

2. Ledarsatsning på nya och etablerade elittränare

3. Implementering av föreningsanvisningar (handbok)

4. Uppdaterade krav- och kapacitetsanalyser

5. Uppdaterat tävlingsstruktur

6. Personligt ekonomiskt stöd

Understruken: Föreningsinsatser 

Fet: Förbundsinsatser

Fokus 2023-2024



Elitutvecklingsplan 2020-2025



Elitutveckling på flera områden

Med utgångspunkt från ”Goda idrottsliga utvecklingsmiljöer”



Elitutveckling på flera områden

Med utgångspunkt från ”Goda idrottsliga utvecklingsmiljöer”

PEAK i gymnastik (lanserat 2022)

Anvisningar för prestationsinriktade 
föreningsmiljöer (lanserat 2020)

Utvecklingshelg för föreningar med elitverksamhet 
(genomförs precis nu)

Kravprofiler, forskningssamverkan, disciplinspecifika 
utvecklingsplaner m.m. (genomförs 2023->)



Så vad vill vi?
• Vem är ”vi”?

• Många tanker och goda intentioner

• Spridd kunskap

• Lokala och regionala olikheter

• Periodvis driv

Vet den ena handen vad den andra gör? 

Och vet någon av dem vad benen vill?



Vi vill bli tydligare
• Slumpen avgör i (för) stor grad vem som når sin fulla 

potential i dag
• Vilken verksamhet och nivå som finns där jag bor

• Om jag får träna det jag gärna vill och i den utsträckning jag själv 
önskar det

• Om jag kan hålla mig skadefri och vilket stöd som finns

• Om skolorna där jag bor erbjuder anpassning för att elitsatsa

• Geografiskt och socialt avstånd till andra föreningar på högre nivå

• Vi kan och ska bidra med tydlighet kring 
möjligheterna som finns

• Vi BEHÖVER skapa en helhet så att nästa steg blir 
tydligare

• Vi BEHÖVER förändra och utvecklas framåt





Den aktiva i centrum
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