
• Helen Åkerman, 
verksamhetsutvecklare

• Lisa Lagerberg, 
idrottsmedicinsk koordinator

En hållbar 
elitutvecklingsmiljö



Vad ska vi prata om?
• Välmående förening

• Gymnastikens styrelsehandbok
• Strategiskt föreningsarbete

• Antidoping
• Hälsofrämjande

• Basprogram
• Riktlinjer

• Medicinsk åtgärdstrappa



Se till att ha koll på läget!



Gymnastikens styrelsehandbok
Anvisningar för prestationsinriktade 
föreningsmiljöer

Kan man skaffa sig koll på läget?

Ja, det kan man!



Gymnastikens 
styrelsehandbok
• Lanserades i maj 2020
• Arbetsmetod och verktyg för föreningsutveckling

• Enkäter till olika målgrupper
• Handlingsplan
• Process 

• Uppslagsverk 
• Stödmaterial 

• Levande dokument…

• Ligger helt öppet och gratis på vår hemsida
• Många länkar funkar inte – Google is your friend 
• Större utvecklingsarbete pågår
• Klart under våren, förhoppningsvis senast mars



Övergripande ansvar



Vad behövs för att nå toppen?

Aktiva

Ledare

Styrelse/förening



Valberedning Kompetent styrelse Inte ett företag…

Strategiskt föreningsarbete



http://www.spridakunskap.se/


Steget före…
• Nyckeln till framgång!
• Börja på rätt nivå!
• Proaktiv – reaktiv
• Var ärlig med ekonomin
• Gymnastikens 

styrelsehandbok



Vi gör det tillsammans!







Dopingförseelser
• Förekomst av förbjuden substans
• Bruk eller försök till bruk av förbjuden substans/metod
• Vägran att delta i dopingkontroll
• Ej följa regler om vistelserapportering
• Manipulation av dopingkontrollprocessen
• Innehav av förbjudna substanser/metoder
• Medhjälp till doping
• Förbjuder samarbete (med tex en avstängd idrottare)
• Olovlig befattning
• Tillhandahållande
• Avskräcka någon från att rapportera

Läs mer på Idrottens Antidopingreglemente för exakt definition



Vad är doping?

Doping är användning av 
förbjudna medel och metoder 
som kan påverka 
prestationsförmågan.



Den aktives ansvar vid medicinering
1. Meddela medicinsk personal att du omfattas av idrottens dopingregler
2. Kontrollera mediciner mot WADAS dopinglista (Här kan du använda Antidoping Sveriges 

sökverktyg för läkemedel till din hjälp: "Röd-gröna listan”)
3. Ansök om dispens om medicinen är dopingklassad

OBS!
Från och med den dag du blir landslagsgymnast ska du inneha
dispens för eventuella dopingklassade mediciner.

Det är du som idrottsutövare som är personligt ansvarig OM du 
får i dig något dopingklassat!



Idrottsnivå för medicinsk dispens



Trupp KvAG
MAG
RG

Trampolin



Förebyggande och
kunskapshöjande arbete



Svensk antidoping
www.antidoping.se

www.gymnastik.se/forening/
halsa/antidoping

Gymnastikförbundet

antidoping@gymnastik.se
Direkt mail



Idrottsmedicinska och
hälsofrämjande insatser







Rekommendationer
infektioner

Medicinska åtgärdstrappan

Energibrist och ätstörningarRiktlinjer för stretch
och rörlighetsträning

AntidopingBAS-programmet

Stödmaterial



Hälsofrämjande
insatser

Hälsoundersökning
Skaderegistrering

medicin@gymnastik.se



helen.akerman@gymnastik.se
lisa.lagerberg@gymnastik.se
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