
Framtagning av 
utvecklingsplaner
Elitutvecklingshelg 2023-01-29



Varmt välkomna!



Disciplinspecifika 
utvecklingsplaner



Öppna och innovativa föreningsmiljöer
En inkluderande och framgångsrik gymnastikrörelse
En positiv och pådrivande kraft i samhället

Önskat läge 2028



Vad ska vi uppnå
Framtagning av nio disciplinspecifika 
utvecklingsplaner som innehåller
- Vad ska göras inom området
- Hur vi ska nå målet
- När ska det prioriteras
- Vem/vilken funktion som ansvarar

Andra viktiga effekter



Med utgångspunkt i: 

Utvecklingsmodellen 

Anvisningar för barn-
ungdomsgymnastik som ramverk

Pågående utveckling, data och befintliga planer



Förutsättningar för tillväxt
• Säkra långsiktig rekrytering av aktiva och ledare 
• Främja en hållbar träningsmiljö 
• Utveckla för både bredd och spets

• Säkerställa kompetensutveckling av befintliga och nya ledare
• Medicinska aspekter

Kompetensbehov

• Förutsättningar hos förening/landslag/kommitté/förbund
• Förutsättningar för högsta prestationsnivå

Sportslig utveckling

• Uppföljning som ett verktyg för utveckling
• Relevanta mättal för uppföljning/utvärdering 
• Metod för uppföljning

Uppföljning och mättal
• Nationell struktur som är gynnsam för utveckling
• System med tävlingsregler och reglementen (nationellt 
och regionalt)

Tävlingsstruktur

Förslag huvudområden

Arrangemang
• Läger, samlingsplatser, event m.m
• Vilka arrangemang bidrar till utvecklingen av vår disciplin



Övergripande 
tidplan
Färdigställande av utvecklingsplaner april 2024

Målbild 2028, nedbrutet på aktivitetsnivå 



Disciplin Landslags-
organisation

Kommittéer 
(nationell, 
regional)

…

Kansli 
(nationell, 
regional)

Ledare & 
aktiva

Förenings
-ledning

Medicinskt 
team

Utbildare

Domare



Organisation 
processarbetet

Processteam
Lednings
-struktur 
& beslut

Styrgrupp

Discipliner



All verksamhet - inte bara elit



Vad händer nu?
Disciplin Lokal
Truppgymnastik Olympia Jonas
Kvinnlig artistisk gymnastik Atlanta 1996 Louise
Manlig artistisk gymnastik Salt Lake 2002 Johanna 
Rytmisk gymnastik Sydney 2000 Karin
Trampolin Nagano 1998 Jill
Hopprep/AER/drill Barcelona 1992 Anna 

Ett sms landar hos alla klockan 09.45
Strax därefter kommer också ett mail
Går till samma länk
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