
Förberedelser pågår för historiskt gymnastik-SM i Luleå 
 
Den 17–19 september arrangerar Lulegymnasterna sitt första SM i gymnastik. Det 
handlar om manlig artistisk gymnastik och hemmahoppet, landslagsgymnasten 
Marcus Stenberg, möter tuffast tänkbara motstånd då även OS-aktuella David 
Rumbutis kommer till Luleå och SM.  
- Det blir ett historiskt mästerskap eftersom Luleå aldrig tidigare arrangerat ett SM i artistisk 
gymnastik, säger Lulegymnasternas verksamhetsledare Lars Stenberg som ser fram emot 
att inte bara kunna välkomna ett 40-tal tävlande gymnaster från hela landet utan även publik. 
- Vi bygger upp en läktare i Arcushallen så det här blir ett unikt tillfälle för norrbottningarna att 
se gymnastik på den högsta nivå Sverige kan erbjuda! 
För ett par veckor sedan skrevs arrangörsavtalet på mellan Svenska gymnastikförbundet och 
Lulegymnasterna och de praktiska förberedelserna för tävlingarna är redan i gång. För 
klubbens SM-deltagare handlar förberedelserna om dagliga sommarträningar i Arcushallen, i 
alla de sex grenar som herrarna tävlar i: Fristående, bygelhäst, ringar, hopp, barr och räck.  
 
OS-gymnast till Luleå 
 
Den 23 juli invigs OS i Tokyo. Alla norrbottningar kan känna lite extra stolthet över 
gymnasten David Rumbutis - den första svenska gymnast som lyckats kvala till ett OS på 28 
år - eftersom han har Älvsbyn som moderklubb. David Rumbutis, som numer tävlar för 
stockholmsklubben All Star Gymnastics, är dessutom regerande svensk mästare och 
kommer till Luleå i september för att försvara sin SM-titel i mångkamp från 2019.  
- David har varit här i Luleå och tränat ibland. Han gillar vår nya hall i Arcus, konstaterar Lars 
Stenberg som mitt i den norrbottniska värmeböljan tränar Lulegymnasternas egna 
representanter på SM. Bland dessa finns 19-åriga sonen Marcus som vann junior-SM 2018 
och 2019 och debuterar i seniorklassen på hemmaplan i Luleå i september. 
- När det handlar om målsättningar talar vi inte om poäng eller medaljer utan det handlar om 
att se till att alla gymnaster är väl förberedda och att kunna få fram det allra bästa utifrån 
varje individs förutsättningar under tävlingsdagarna, säger Lulegymnasternas 
verksamhetsledare, tillika tränare, Lars Stenberg medan han nöjd tittar ut över 
friståendegolvet där gymnasterna för stunden tränar voltkombinationer. 
- De flesta av våra killar gör dubbla volter och när det handlar om skruvar är vi uppe i tre 
varv. Vi har fyra killar som deltar i seniorklassen och i junior-SM har vi tre deltagare från 
Lulegymnasterna. 
 
För mer information: Lars Stenberg, verksamhetsledare/tränare Lulegymnasterna 
tel: 072-212 04 44 
 
 
* Träningar, med möjlighet att träffa Luleås SM-gymnaster, pågår dagligen i Arcushallen. 
 
 

• Dagliga träningar pågår i Arcushallen, då det är möjligt att såväl se träningarna som 
att prata med gymnasterna. 

 



 
Lulegymnasternas SM-deltagare. 
Fr.v. Marcus Stenberg, SM, Emil Espling, SM, Johan Rosendahl, SM, Rasmus Larsson, JSM, Olof Antti, 
JSM, Axel Eriksson, JSM. På bilden saknas Nicolai Tretten som tävlar SM. Foto: privat. 
 

 
Marcus Stenberg på JVM 2019. Foto: Sv. Gymnastikförbundet. 



 
Marcus Stenberg på JVM 2019. Foto: Sv. Gymnastikförbundet. 



 
Marcus Stenberg på JVM 2019. Foto: Sv. Gymnastikförbundet. 


