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Save the date:
Elitutvecklingshelg
 

Gymnastikförbundet bjuder in till en helg
med elitutveckling i fokus, 28-29 januari
2023! Helgen kommer att vara full med
information och inspiration kring hur vi bäst
möter och stöttar elitaktiva, hur vi framöver
ska samverka och utveckla respektive
disciplin och en hel del erfarenhetsutbyte

inom och mellan discipliner. Mer information och anmälan kommer i oktober.

Läs mer här

Den viktiga balansen
 

Att träna sin balans är grundläggande för
alla de seniorer som är verksamma inom
Svensk Gymnastik. Under vecka 40 sätter vi
balansen i centrum, både i hemmamiljön
och bland de föreningar som har
seniorträning. Häng med du också!

Läs mer här

Enkät om inkludering
inom Svensk Gymnastik
 

Gymnastikförbundet medverkar i
Riksidrottsförbundets (RF) kartläggning av
arbetet med inkludering inom
idrottsrörelsen. Kartläggningen innefattar
enkät, intervjuer och dokumentanalys som
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ska resultera i en rapport senast 31
december 2022.Vi hoppas att ni kan avvara
10 minuter och svara på frågorna i den här

enkäten både som förening men också att ni skickar länken vidare till era ledare och aktiva
över 15 år så de också kan svara. Ju fler svar, desto bättre underlag för fortsatta arbetet!

Delta i undersökningen här

Oron för höga elpriser
drabbar även
föreningslivet
 

Enerigpriserna oroar många föreningar, inte
minst de som äger och driftar sin egen
anläggning.

Här är info från RF i frågan

Två spännande
arrangemang inom
uppvisning
 

I år arrangeras flera spännande events
inom uppvisningsgymnastik.

Ett utvecklingsprogram för kreativ och
nytänkande uppvisning under ett år från och

med 27 november. Läs mer här

Gym for Life Challenge, 27 november. Ett uppvisningsevent för alla discipliner inom Svensk
Gymnastik, och anordnas för första gången i Sverige! Läs mer här

Tekniskt reglemente 2023
 

Nu är Tekniskt reglemente 2023 publicerat. I
Tekniskt reglemente finns allmänna
bestämmelser som gäller över samtliga
discipliner samt en sektion per
tävlingsdisciplin. I den allmänna delen kan ni
till exempel läsa hur långt innan en tävling
som anmälan ska vara inne och när
föreningen behöver söka sanktion hos
Gymnastikförbundet. Sektionerna innehåller
information om anmälningsavgifter och

nationella tävlingar. För att lättare se vilka justeringar som gjorts sedan 2022 års reglemente

https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=520260&userid=0&linkid=42161070&readid=F56E5D3EAFBE&test=&umailid=0
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=520260&userid=0&linkid=42161071&readid=F56E5D3EAFBE&test=&umailid=0
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=520260&userid=0&linkid=42161072&readid=F56E5D3EAFBE&test=&umailid=0
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=520260&userid=0&linkid=42161072&readid=F56E5D3EAFBE&test=&umailid=0
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=520260&userid=0&linkid=42161072&readid=F56E5D3EAFBE&test=&umailid=0
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=520260&userid=0&linkid=42162022&readid=F56E5D3EAFBE&test=&umailid=0
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=520260&userid=0&linkid=42162023&readid=F56E5D3EAFBE&test=&umailid=0
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=520260&userid=0&linkid=42161073&readid=F56E5D3EAFBE&test=&umailid=0
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=520260&userid=0&linkid=42161073&readid=F56E5D3EAFBE&test=&umailid=0


Foto: pexels.com

listar vi förändringar i dokumentet Förändringar Tekniskt reglemente 2023.

Läs mer här

Tips från Rädda Barnen
 

Tryggare Tillsammans - Vill ni i föreningen
öka medvetenheten kring risker för när barn
kan att fara illa i verksamheten? Rädda
Barnen har tagit fram en webbutbildning om
just dessa frågor. Läs mer här

Stopp! Min kropp! - För att hjälpa barn att
våga berätta om det de har varit med om

behöver vuxenvärlden göra svåra frågor pratbara. Rädda Barnen genomför Stopp! Min kropp!-
veckan 10-16 oktober, med ett särskilt tema varje dag. Läs mer här

GDPR
 

Inom idrottsrörelsen behandlar vi många
olika typer av personuppgifter för att vår
vardag ska fungera. Vi påminner om att se
över era rutiner för det löpande GDPR-
arbetet så att alla personuppgifter hanteras
på ett tryggt och säkert sätt i er förening.
Här finns mer info med bl a mallar och
instruktioner:

Info om GDPR från Gymnastikförbundet
Vanliga frågor och svar från RF

NPF inom Svensk
Gymnastik
 

Vilka utmaningar och möjligheter har vi
inom gymnastiken när det gäller
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
(NPF)? Hur kan vi förbättra upplevelsen av
gymnastiken för våra utövare och underlätta
genomförandet för ledarna? Välkommen att
delta i ett digitalt seminarium 26 oktober kl.
20.00-21.30 (preliminär tid)

Läs mer här
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Trygg och inkluderande
idrott - Ny
kunskapsplattform!
 

SISU-förlag har nylanserat och uppdaterat
den tidigare digitala kunskapsplattformen
Inkluderande idrott. Den heter nu Trygg och
Inkluderande idrott och omfattar nu även
delar som rör trygg idrott. Läs mer här

Gymnastikförbundet kommer fortsättningsvis
informera om och utveckla ämnena Trygg

Gymnastik och Inkluderande Idrott som två separata områden på gymnastik.se. Området
Inkluderande Idrott på gymnastik.se är under ombearbetning.

Gå nya kursen Hopprep B!
 

Den 22-23 oktober arrangeras kursen
Hopprep B för första gången. Kursen riktar
sig till tränare som har hoppare som vill
satsa vidare mot att delta i nationella och
internationella tävlingar inom hopprep. Här
får du lära dig mer avancerade tricks,
kombinationer och serier. Anmälan är öppen
till 25 september, så anmäl dig redan idag!

Läs mer här

Hög tid att nominera
eldsjälar som gör
föreningslivet bättre!
 

Årets Eldsjäl är en tävling med ett pris
instiftat av Folkspel där svenska folket kan
nominera sina eldsjälar inom föreningslivet.
Varje år delas stipendium ut på en halv
miljon kronor och finalisterna blir inbjudna

till Årets Eldsjäls Galakväll.

Du kan nominera din eldsjäl till följande kategorier:
Inkludering
Hälsa
Ledare
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Vem vill du hylla inom Svensk Gymnastik? Läs mer och nominera här

Förnyelse av försäkringar
2022-2023
 

Vi påminner om att det är dags att förnya
era försäkringar, för perioden 1 oktober
2022 – 30 september 2023.

Läs mer om de olika
försäkringserbjudandena och hur du som
förening tar del av dem här

Tillsammans för fler i rörelse
 

Gymnastikförbundet fortsätter sitt samarbete med Svenska Spel och Riksidrottsförbundet med
gemensamt mål att få fler personer i rörelse hela livet. Samarbetet heter ”Tillsammans för
fler i rörelse”. Tillsammans sänker vi tröskeln till rörelse och vi skapar en inkluderande
idrottsrörelse där alla får plats att idrotta på sina villkor, oavsett ambition, ålder, kön eller
prestationsnivå. Rörelse är vårt språk.

Läs mer här
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Erbjudande från Vera Sport
 

Ny unik föreningskollektion från Vera Sport och Milano Pro Sport.

Grattis till EM medaljerna till alla trupplandslag som glänste i nya tävlingskläder framtagna av
Vera Sport och Gymnastikförbundet.

Läs mer här
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