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Ni har väl påbörjat arbetet med en
ny hemsida?
 

Föreningar som använder funktionen hemsida i
IdrottOnline behöver ha sparat ner allt material
därifrån och lanserat en ny webb vid årsskiftet
2022/2023. Vi uppmanar föreningar som eventuellt

inte påbörjat arbetet att göra det snarast.

Läs mer om hemsidor i IdrottOnline här
 

Gymmix-kort för höstterminen 2022
ute nu
 

Det finns nu uppdaterade termins- och medlemskort
samt gästbiljetter som din Gymmix-förening kan
använda er av i er verksamhet. Att dela ut gästbiljetter
som ett prova-på-tillfälle kan vara ett bra sätt att

sprida konceptet Gymmix på och att i sin tur få nya medlemmar.

Vill ni som Gymmix-förening ta del av korten maila Gymnastikförbundets
marknadsavdelning: marknad@gymnastik.se

Sök LOK-stöd senast 25 augusti
 

Vi vill påminna om att LOK-stödsansökan för våren
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2022 ska vara inne senast den 25 augusti. Ansökan
gör ni på er förenings IdrottOnline-sida. Om ni
närvaroregistrerar i ett externt system och har
aktiverat inläsning till IdrottOnline så måste

aktiviteterna vara registrerade i det externa systemet senast den 20 augusti.

Läs mer här

Häng med på en Balansvecka vecka
40
 

Vecka 40 välkomnar vi alla föreningar med Grupp- och
seniorträning att delta på Balansveckan – där vi lyfter
vikten av balans i våra träningsprogram samt i
vardagen. Passa gärna på att göra något tillsammans
med era grannföreningar, samt använda veckan som

ett rekryteringstillfälle. Balansera mera!

Mer information och tips på program och övningar kommer till gymnastik.se inom kort.
Frågor? Hör gärna av er till irene.samuelsson@gymnastik.se

Nya kurserna i hopprep – anmälan
öppen!
 

Nu kan du anmäla dig till den helt digitala kursen
Hopprep A. I kursen lär du dig grunderna i hopprep
och får med dig olika övningar och tricks med både
enkelrep, långrep och dubbelrep. Hopprep är ett
roligt sätt att träna motorik, kondition och spänst på.
Läs mer och kom igång redan idag

Hopprep B är fortsättningskursen som riktar sig till
ledare som tränar hoppare som vill satsa vidare mot att delta i nationella och
internationella tävlingar. Höstens kurs hålls på Lingvallen den 22-23 oktober. Läs mer om
förkunskapskraven och anmäl dig här

Äntligen anordnas Gym for Life
Sverige!
 

Ett show- och uppvisningsevent där alla
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gymnastikens discipliner är välkomna som går av
stapeln 27 november 2022. Ta med din grupp för att
visa upp ert program eller se detta som ett optimalt
tillfälle att öva på och få inspiration till kommande

uppvisningar eller shower. Eventet är helt kostnadsfritt då vi på Gymnastikförbundet vill ge
så många som möjligt denna chans till rörelseglädje.
 
Gym for Life Sverige är också första träffen i utvecklingsprogrammet “Kreativ och
nytänkande uppvisning” - så varför inte ta tillfället i akt och anmäl dig till programmet så
ses vi oavsett!
 
Anmäl din grupp senast 17 oktober!

Läs mer om eventet här

Nytt utvecklingsprogram i Kreativ
och nytänkande uppvisning!
 

Ett unikt utvecklingsprogram utspritt över ett år där
du aktivt kommer få vara med på ett nationellt och
ett internationellt evenemang och få kunskaper,
kontakter och en massa inspiration till att utveckla

och bedriva uppvisning i din verksamhet/förening. Programmet riktar sig till dig som är
tränare eller arbetar som verksamhetsutvecklare i förening och är intresserad av att
utveckla uppvisningsgymnastiken. Har du tänkt delta i Gym for Life eller Gymnaestradan
med en grupp? Vi har anpassat utvecklingsprogrammet så att deltagandet i evenemangen
är möjligt att göra samtidigt.
 
Efter utbildningen kommer du kunna sätta ihop ett kreativt uppvisningsprogram, känna till
hur ett evenemang arrangeras, ge feedback på ett uppvisningsprogram, fått ett brett
nätverk inom uppvisning och en massa inspiration!
 
Läs mer och anmäl dig här (senast 17 oktober)

Två stora konvent i september
 

Vi hoppas att du som ledare, funktionär eller som
nyfiken deltagare vill komma på våra konvent i
september. Så kul att vi kan ses igen fysiskt och få ny
inspiration inför hösten.

3 september är det AeroGym 2022 i Duveholmshallen
i Katrineholm, läs mer och anmäl dig här
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24 september är det Grupp- och seniorkonventet Rörelse hela livet på GIH i Stockholm, läs
mer och anmäl dig här

Kvinnlig artistisk gymnastik - Ny
version av Svenska Stegserierna
 

Svenska Stegserierna 2022–2024 version 4.2 är ute nu!
I arbetet att revidera stegserierna har
tävlingskommittén för kvinnlig artistisk gymnastik
(KTK) tagit in synpunkter från tränare,
domarutbildare och förbundskapten. Alla synpunkter

har lästs och värderats. Anpassningar har bland annat gjorts till Code of Points 2022–2024.

Svenska Stegserierna 2022–2024 version 4.2 gäller från 8 augusti 2022.

Läs mer här

Truppgymnastik - kurs med fokus
på Code of Points nu i höst
 

Kursen omfattar teoretisk genomgång av
reglementet, granskning av exempelvideos samt
träning på anteckningssätt för bedömning. För
tränare ges en stor förståelse kring hur reglementet
appliceras i praktiken. Som blivande domare ges

grunden för bedömningen för vidare träning och utbildning, denna kunskap ser vi har
betydelsefull nytta för båda rollerna. Nästa kurstillfälle är 14-16 oktober på Lingvallen. Sista
anmälningsdatum är 18 september.

Läs mer 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
 

Vi hjälper idag många föreningar med webbshop för beställning av förenings- och
tävlingsdräkter.

Webshopen gör det enklare för medlemmar och föreningen då beställningar görs direkt
från Vera Sport.

Läs mer här
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Scandic Sports
 

Med Scandic Sports får ni förmånliga priser samt de bästa förutsättningarna för att
prestera på topp när det verkligen gäller.

Läs mer här
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