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Styrelsens sammanfattning av verksamheten 2020

Efter ett högst extraordinärt år med en global pandemi som bröt ut i Europa på allvar 
under slutet av Februari 2020 och som fortfarande fortlöper nu när vi konkluderar 
verksamhetsåret kommer denna verksamhetsberättelse inte bli sig lik någon av de 
tidigare.

Under årets lopp har vi som region fått se ett föreningsliv, kommittéverksamhet, och 
regionalt förbund som varit anpassningsbara, innovativa och som på ett eller annat 
sätt ställt om sin verksamhet genom nya gruppkonstellationer, träningsmiljöer (digi-
tala eller utomhus), rutiner, och tävlings-/evenemangsplanering.

Vi har även bevittnat vilken kraft och betydelse vår verksamhet har för barn, unga 
liksom vuxna när det kommer till både den fysiska men även mentala hälsan. Vi som 
region spelar en otrolig viktigt roll i våra medlemmars liv – vilket gör oss ödmjuka inför 
det fortsatta engagemang vi hoppas se under 2021.

Året har inte varit enkelt, med inställda eller omställda evenemang, tävlingar, och i 
vissa fall även träningar. Detta till trots fortsätter region Syd ha stabil ekonomi tack 
vare stora och aktiva insatser av vårt kansli som bland annat inkluderar anpassad 
verksamhet, omställning av utbildningar till det digitala, samt ansökan om bidrag från 
riksidrottsförbundet. Den ekonomiska påverkan av året 2020 för våra föreningar är 
inte fullt kartlagd och är något vi kommer fortsätta att ha ögonen på under början 
av 2021 genom den enkät som gjorts. Vårt kansli har under året fortsatt stöttat våra 
föreningar under dessa speciella omständigheter.

Medlemsutvecklingen i regionen har minskat något från 36 920 till 36 240 och såklart  
känner vi en oro över hur pandemin kommer påverka alla föreningar även framöver 
när det gäller minskat medlemsantal.

Samarbetet med Svenska Gymnastikförbundet har utvecklats under det senaste året 
där både regionskanslister och regionstyrelser fortsatt att förstärka samarbetet även 
över regiongränserna för att på ett transparent sätt kunna driva organisationen framåt 
och dela med sig av den erfarenhet vi besitter. Vi vill tillsammans arbeta som ett för-
bund.

Vår styrelse, våra kommittéer och vårt kansli har deltagit i de möten vi kallats till som 
t.ex. ledningsforum, kansliträffar och andra träffar. Steg för steg ökar och underlättar 
vi vår samverkan bl.a. genom digitala möten. 

Precis som för resterande verksamheten har våra kommittéer varit tvungna att tänka 
nytt och ständigt följa utvecklingen i samhället för att möjliggöra ett fortsatt engag-
erat arbete med support av vårt kansli. Vi uppmuntrar er alla att läsa efterföljande 

verksamhetsberättelser där våra kommittéer delger sina engagemang för året 2020.

Intresset för vår nya hall är fortsatt starkt och vi har under året fortsatt göra invester-
ingar för att välkomna hela vår breda verksamhet. 

Utbildningar har som vanligt utgjort en stor del av vår verksamhet. Flertalet av årets 
utbildningar har utförts i helt digitala eller semi-digitala varianter och vi som region har 
även fortsatt arbetet med att implementera det nya utbildningssystemet.

Arbetet med värdegrundsfrågor är en fortsatt hjärtefråga för vår region. Under årets 
förbundsmöte skickade vår region in sin första motion sedan flera år där vi som region 
krävde ett förtydligande på hur vi som ett förbund ska förhålla oss till barnkonven-
tionen som blev svensk lag den 1 januari 2020.
Dessutom initierade vi arbetet med det nyutvecklade verktyget prestationsinriktad 
föreningsmiljö som vi även ser fram emot att driva vidare under 2021.

Tävlingsåret var även detta ett annorlunda år med många inställda tävlingar men 
även nytänkande i form av digitala tävlingar. 

Styrelsen fick efter årsmötet 11 Mars en ny ordförande, Madelene Borg, och efter 
det konstituerade styrelsemötet valdes även en ny vice ordförande, Ida Rodriguez, 
till styrlesen. Styrelsen har under året hållit sju protokollförda möten och som vanligt 
också arbetat i två utskott – AU-gymnastik och AU-Lingvallen och bestått av samma 
medlemmar som året innan.

Periodvis har våra anställda, såväl på kansliet som utanför, varit permitterade. Vi har 
också tagit tillvara den mindre beläggning och utfört erforderligt underhålls- och om-
byggnads arbete. Banken beviljade 6 månader amorteringfritt under 2020.

Under hösten 2020 initierade även styrelsen en ny mötesplats för våra föreningsor-
dförande och kanslister i Syd kallad ’Ordförandeträff 1.0’. Detta var ett en-timmes 
digitalt forum som kommer äga rum varje halvår med syfte att förmedla relevant in-
formation på ett lättillgängligt sätt samt ett forum där våra föreningar kan lyfta sina 
utmaningar och dela med sig av sina erfarenheter till varandra. Vid första mötet del-
tog 17 personer som representerade 13 olika föreningar. En ‘Ordförandeträff 2.0’ är 
planerad för våren 2021.

Som avslut vill styrelsen för Gymnastikförbundet Syd rikta ett stort tack till alla för ert 
engagemang under 2020!



Lingvallen 2020

1. Avloppet från kök, 1:an och 2:an totalrenoveras.

2. Fasaden på 3:an mot fotbollsplanen får ny klädsel och nya fönster.

3. Solsalen renoveras invändigt och ny papp läggs på taket.

4. I A-B-hall installeras en ny musikanläggning

5. A-B-hall, Foajén och Grophallen får ny belysning.

6. Utfarten från Hallen görs i ordning och gångplattor läggs från gatan och in till  
 hallen.

7. Hindervallen genomgår hela tiden förbättringar och några nya hinder har 
 kommit på plats.

Det pågår ständig upprustning av byggnaderna både invändigt och utvändigt. 
Möbler byts ut, stolar kläs om, tak och väggar målas mm mm mm.



Idrotten och Corona 2020

10/3  Folkhälsomyndigheten (FHM) meddelar att risknivån för spridning av Coronaviruset  
 till ”mycket hög risk”

11/3 Allmänna sammankomster med över 500 personer förbjuds och innefattar alla idrotts-
 evenemang.
 
14/3 Idrottsevenemang med färre än 500 personer kan genomföras men med en check 
 lista för riskbedömning.
 
19/3 FHM avråder från resor inom Sverige på mer än 2 timmar från sitt boende.
 
24/3  FHM förtydligar rekommendationerna för Idrott. Idrott och träningsaktiviteter kan   
 fortsätta,  men med försiktighet. Träning utomhus är att föredra.

29/3  Regeringen meddelar förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer.
 
2/4 FHM meddelar att alla tävlingar ska ställas in eller skjutas upp. Undantag för elit och  
 de som har sin idrott som huvudsakliga inkomst. Om möjligt ska träningar och andra  
 idrottsaktiviteter hållas utomhus.
 
16/4 FHM meddelar undantag för barn t o m 18 år, får delta i tävlingar om riskbedömning  
 görs och med ett maxantal på 50 personer
 
13/6 Fritt att resa inom Sverige igen.
 
14/6 Tävlingar blir tillåtna oavsett ålder och nivå.

27/10 Skärpta allmäna råd i Skåne införs. Avstå från att delta i idrottsträningar, matcher och 
 tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005  
 eller senare.

28/10 Maxgräns med 50 personer för publik i region Skåne bibehålls fram till den 30/11.

24/11 Regeringen meddelar förbud mot allmänna sammankomster med fler än 8 personer. 

14/12 Träning under smittsäkra former och om möjligt utomhus tillåts nu även för de som  
 är 16 år och äldre.

18/12 All verksamhet inom stat, kommuner och regioner bör stängas omedelbart till och  
 med den 24/1 2021.



Barn och Ungdom

Alla Kan Gympa
2020 blev inte ett år som andra. Trots att vi planerade och höll hårt om våra tummar fick vi ställa in 
både planerad uppvisning i Göteborg i samband med invigningen av EM i trampolin som vårt stora 
vårläger.
Vi har inte heller kunnat genomföra planerade aktiviteter för att sprida konceptet i hela Skåne vilket 
var tänkt för utmärkelsen vi fick från Sparbanksstiftelserna i Skåne.
MEN så oerhört tacksamma för att vi kunde köra vår Challenge day den 18 oktober med över 20 
deltagare och lika många medföljare. Vi lovar att det var rörelseglädje på hög nivå. Åh vad vi alla 
längtat efter detta.
Och helgen efter dvs den 24-25 oktober så genomfördes Alla kan gympa kursen med 19 deltagare.
De flesta av Alla kan gympa grupperna i föreningarna här i Syd har legat nere stora delar under året. 
Gisela och Birgitta har varit delaktiga i projektet Rörelsebanken med inriktning mot särskola.
Vi har haft ett protokollförda möte i januari och tre via nätuppkoppling. 
Nu hoppas vi att pandemin släpper greppet! – Vi har mycket på G.

Barn och ungdomskommittén har träffats några gånger digitalt under verksamhetsåret. Barn och 
ungdomskommittén har varit delaktiga i planering och organisation av aktiviteter. Genomförande av 
aktiviteter har tyvärr inte blivit av på grund av pandemin.
Under året var det planerat att genomföra; 
4 april  Endagsläger för breddföreningar. Lägret ställdes in. 
22-25 juni  Baskurs på läger. Ett första försök till läger för gymnaster/ledare som skulle växla 
  mellan träningsläger och baskursutbildning. Inställt. 
17-19 juli Familjeläger. Familjelägret genomfördes under rådande restriktioner. Alla som ville  
  fick komma. Vi blev ca 60 deltagare. Som vanligt var det blandade aktiviteter för   
  stora och små. Nytt för i år var femkampen. På dagen var det barnen som tävlade  
  och på kvällen var det dags för de vuxna. Lägret avslutades med en gemensam 
  avslutningssång
5-6 sept. Rörelse hela livet. Här var tanken att vi skulle erbjuda danspass, grundmotorisk 
  träning, uppvärmningsvarianter, stationsträning med mera.. Tyvärr ställdes även 
  detta arrangemang in. 

Gruppträning/Gymmix
 
Under året var det planerat att genomföra några utbildningar och ett gemensamt med flera andra 
kommittéer Rörelse hela livet 5-6 september. På grund av den rådande pandemisituationen har allt 
blivit inställt.



2020 har varit ett tungt år för alla gymnaster i hela Sverige där Covid-19 drabbat oss alla på ett eller 
annat sätt. För Trampolins del har vi bara haft en Svenska Cupen tävling i Borås mars månad där vi 
hade ett antal bra framskjutna placeringar .
EM som skulle gått av stapeln i Göteborg i maj månad blev inställt samt övriga kommande tävlingar. 
Trampolin LL skulle också varit i Tyskland på DMT tävling men som också blev inställd. Holland var 
också tänkt att åka till.
Det har varit en stor mental påverkan där man som gymnast lätt kan tappa motivationen när tävlin-
gar och uppsatta mål uteblir. 
Även på Regionsidan har det tråkigt nog varit inställda tävlingar. Det blir inte roligt i längden att bara 
träna men inte att få visa upp sina färdigheter på redskapen.
Klippans GK skulle arrangerat SM för Senior och Junior i oktober men blev som väntat inställt.
Vi får blicka fram mot 2021 och försöka träna mot nya mål och tävlingar.
EM 2021 är planerad till Sotji och förhoppningsvis så har vi några från Region Syd som klarar kval-
gränserna och blir uttagna till att tävla där i April/Maj.

Trampolin

Truppgymnastik

Under 2020 har arbetet med att utveckla Aerobic Gymnastics i region Syd stannat av lite och vi har 
istället fokuserat på att ställa om verksamheterna i våra föreningar.  
Tävlingar
Våra två planerade Skånecuptävlingar under 2020 blev inställda pga Covid-19. Det brukar vara ca 
80 deltagare per tävling. I april skulle första Svenska Cupen och Skånecupen genomföras i Staf-
fanstorp, men i samråd med Gymnastikförbundet ställdes den in. 
Den 28-29 november skulle framflyttat USM, JSM, SM och Rikscupen samt Perform Aerobic Cup 
arrangeras i Staffanstorp av Perform Aerobic Gymnastics Club tillsammans med Svenska Gymnas-
tikförbundet. Då det vällde in en andra våg av Covid-19 fick denna tävling ställas in. 
Det genomfördes en tävling i Sverige 10 oktober i Vänersborg med deltagande gymnaster ifrån Trel-
leborgs Gymnastics & Dance och Hyllie Gymnastikförening. Där vi hade många skånska framgån-
gar. Där vi såg fin utveckling av gymnaster trots rådande pandemi. 
Läger 
Vårt läger i Aerobic Gymnastics på Lingvallen på våren blev inställt. Lägret på hösten 2020 blev av, 
men med färre deltagare än vanligt. Det var deltagare ifrån både Skåne och Järfälla, som riktade sig 
till gymnaster i nivå 1-2. De två högsta nivåerna i Sverige. 
Vi har under året haft 1 kommittémöte och löpande kontakt via vår Messenger-grupp. 

Aerobic Gymnastics

Under våren hann vi arrangera 1 trupptävlingar innan pandemin bröt ut . I 1 klass deltog samman-
lagt 19 lag från 9 olika föreningar. I övrigt har vi inte haft något annat arrangemang under 2020 pga 
Corona.
Truppkommittén har under 2020 haft 3 protokollförda möten, samt två möten till utan protokoll. 4 av 
de 5 har skett digitalt.Truppkommitténs ekonomi har under 2020 varit fortsatt god. Alla de som skulle 
tävlat under våren har fått sina anmälningsavgifter återbetalda.
Truppkommittén har valt att fortsätta använda sig av Sportadmin för hjälp med domarinformation 
och föreningstillhörighet.
Truppkommittén har under våren och hösten tittat över reglerna på alla våra tävlingar och gjort en 
del ändringar som godkänts av TTK riks. En ny tävling har tillkommit, Regionnian.



Efter ett annorlunda och prövande 2020 blickar vi nu framåt mot ett år där vi hoppas att livet och 
gymnastiken allteftersom kan återgå till det normala. Dock vill vi i RTK Syd lyfta några positiva hän-
delser från året som har gått innan vi siktar framåt mot 2021. 

På det nationella tävlingsplanet genomfördes två tävlingar; en på våren och en på hösten. På våren 
stod Landskrona Kvinnliga GF som arrangörer till Riksserien 1 där Skånetjejerna kammade hem nio 
medaljer, vilket också ledde till att flertalet av dessa gymnaster fick äran att representera Sverige 
på de Nordiska mästerskapen. NM 2020 arrangerades med bravur av C4-gymnasterna och även 
under denna tävling åkte de skånska gymnasterna från Nevis RGK och Landskrona KvGF hem med 
medaljer. Även under höstens Riksserie var det ett trevligt medaljregn för Skåne.

Tyvärr kunde vi inte genomföra världspremiären av Sydstegen, ett arbete för att säkerställa att re-
gionens gymnaster tränar på rätt saker. Detta arbete har pågått sedan 2019. Planen och målsättnin-
gen är istället att kunna genomföra Sydstegen under 2021, dock utifrån de olika rekommendationer 
och restriktioner som kommer att gälla under olika delar av året.

Efter diverse tester under hösten blev Viktoria Christov (Nevis RG), Melanie Christov (Nevis RG), 
Tuva Dustler (Nevis RG) och Milena Kovalenko (Landskrona KvGF) uttagna till den nationella land-
slagstruppen för 2021. Dessutom kan vi under 2020 räkna in fyra aktiva RG-föreningar i Skåne 
(C4-gymnasterna, GF Örnen, Landskrona KvGF och Nevis RG). Föreningarna har på olika sätt 
uppmärksammats lokalt för diverse framgångar. Bland annat tilldelades Landskronas seniortrupp 
”LISAs guldmedalj”, den största utmärkelsen en idrottare kan tilldelas i staden, och Sarah Magnus-
son från C4-gymnasterna utnämndes till “Årets unga idrottsledare i nordöstra Skåne”.

Kvinnlig AG i Skåne består av två föreningar, GK Motus-Salto i Malmö och Höganäs GF.
Under 2020 har Tonya Paulsson varit med i Seniorlandslaget, och i slutet på året fick Tilde Stjern-
borg inbjudan att delta i landslagsläger för juniorer.

Ett tråkigt år där det tyvärr inte blev så många tävlingar, men det lyckades bli SM i Västerås.
Tonya Paulsson tog SM guld i mångkamp för andra året i rad, och även grenguld i bom och fristående 
och ett silver i barr. Nora Hanfelt tog en bronsmedalj i mångkamp. Tilde deltog i JSM och och kom 
på en fin fjärdeplats.
Vi hoppas på ett bättre år 2021 och att vi kan börja tävla igen.

Kvinnlig Artistisk Gymnastik

Rytmisk Gymnastik



2020. Ett annorlunda hopprepsår
Tre skåneföreningar hade packat sina väskor klara för att åka på ett spännande äventyr till Svenska 
Cupen, Juniorcupen och Rikshoppet Åttan i Lycksele.
Visst hade vi hört om Corona men just i slutet av denna vecka tog allt fart.
Efter att lyssnat på utsändningar i radio, Gymnastikförbundet, Lycksele och oroliga föräldrar blev 
beslutet ”vi stannar hemma”.
Dagen efter föddes iden till en digital hopprepstävling.
Hopparna frän Helsingborg, Höganäs, Lycksele och Kämpinge var taggade och domarna i landet 
förberedda. Under lördag och söndag genomfördes och filmades tävlingarna i Lycksele, Höganäs 
och Kämpinge. Tävlingarna streamades och domarna fick en vecka på sig att döma.
Sedan blev det resultatåtergivning och medaljerna kom på posten.
Detta blev startskottet för den nya värld som hopparna och all idrott fått nöja sig med under detta 
konstiga och oroliga år i pandemins tecken.

Vårens övriga tävlingar blev inställda. Vikingahoppet skulle arrangeras i april av Helsingborgs Turn 
och SM tävlingarna i Höllviken i kombination med läger och steg 1 kurs.
Kämpinge GF genomförde under rådande restriktioner ett eget klubbläger och kunde i samband 
med detta arrangera en Steg 1 kurs för deltagare från Hyllie, Lomma och Kämpinge.
Värdefullt för föreningar med nya ledare och ny verksamhet.

Även Syds parhoppstävling i slutet av oktober blev inställt.
Idag är Syds aktiva hopprepsföreningar Helsingborgs Turn, Hyllie GF, Höganäs GF, 
Kämpinge GF, Lomma Hopprepsförening och Svedala GIF. GF Näset ligger i startgroparna.
Vi välkomnar gärna fler intresserade föreningar.

Till hopparnas stora glädje kunde vi skjuta fram och genomföra SM och JSM i både lag och indivi-
duellt i oktober månad i Höllviken. Även denna tävling streamades.
Dessa resultat ligger nu som underlag för uttagningen till Virtuellt VM 2021.

Hopprepskommitten arrangerade i januari månad en domarkurs för ca 30 ledare och domare. Ett 
nytt tävlingsreglemente ligger sedan ett år tillbaka färdigt och användes för första gången under 
Svenska Cupen och SM. Eftersom sommarens VM i Canada blev inställt så har våra domare aldrig 
fått tillfälle att döma internationellt.

Besök i andra föreningar och skolor har inte kunnat genomföras på grund av pandemin 2020.

Hopprep

Under 2020 har Manlig AG bedrivits i en förening, GK Motus-Salto. Två stycken gymnaster har 
representerat seniorlandslaget och en juniorlandslaget. Många yngre killar som nästa år  får möj-
ligheten att kvalificera sig in i juniorlandslaget har under året medverkat i MTK:s utvecklingsgrupp. 
Tyvärr har de yngre gymnasterna inte fått några möjligheter att tävla nationellt eller i distriktet. Live 
streamade tävlingar på hemmaplan har genomförts för att hålla gymnasternas motivation uppe.

Gymnastikförbundet Syd som under året hade som mål att utöka AG verksamheten fick tyvärr nöja 
sig med ett litet mindre sommarläger med begränsat antal gymnaster pga Covid-19. Juniorlandslag-
et var i Mars på plats och genomförde en halv veckas träning med en uttagningstävling, som tyvärr 
visade sig bli betydelselös då hela årets internationella tävlingsprogram ströks. Vi hoppas komma 
starkare ut under 2021 med fler aktiveter för Manlig AG!

Manlig Artistisk Gymnastik 



Utbildningar
 
Utbildningsåret 2020 blev mycket drabbat pga av de resriktioner som rådde. Vissa 
utbildningar digitaliserades och kunde därför genomföras, men väldigt många blev in-
ställda. Många av utbildningarna som ställdes in har vi försökt att ställa om men sedan 
åter fått ställa in. Vår stora satsning "Rörelse hela livet" blev inställd 2 gånger. 
 
  
Barn och Ungdomsutbildningar 
Hjälpledarutbildning      17 
Hjälpledarutbildning - Ledare på gång   inställd 
Hjälpledarutbildning - Ledare på gång   8 
  
Bamsegympa Grund      inställd 
Bamsegympa Grund      33 
Ännu Mera Bamsegympa     inställd 
  
Barngymnastik - leka och lära    inställd 
Barnyoga       inställd 
  
Fantasi- och Äventyrsbanor     17  digital
  
Gymnastikens baskurs - träning och tävling   14  digital
Gymnastikens baskurs - träning och tävling   16  digital
Gymnastikens baskurs - träning och tävling   inställd 
Gymnastikens baskurs - träning och tävling   inställd 
Gymnastikens baskurs - träning och tävling   19 
Gymnastikens baskurs - träning och tävling   27  digital
Gymnastikens baskurs - träning och tävling   25  digital
Gymnastikens baskurs - träning och tävling   inställd 
Gymnastikens baskurs - träning och tävling   15  digital
Gymnastikens baskurs - träning och tävling   5 
Gymnastikens baskurs - träning och tävling   23 
Gymnastikens baskurs - träning och tävling   inställd 
Gymnastikens baskurs - träning och tävling   33 
Gymnastikens baskurs - träning och tävling   inställd 
Gymnastikens baskurs - träning och tävling- På Läger inställd 
  
Hopp och Volt       23 
Hopp och Volt       inställd 
Hopp och Volt       inställd 
Hopp och Volt       21  digital 
  
Matta och Airtrack      35  digital 
Matta och Airtrack      inställd 
Matta och Airtrack      7 
Matta och Airtrack      inställd 

Gruppträningsutbildningar   
HIIT - HögIntensiv IntervallTräning    inställd 
EFIT- Effektiv Funktionell Intensiv Träning   inställd 
Gruppträning - Baskurs Gruppträning   32 
Gruppträning Aerobic-Step     inställd 
Gruppträning Gympa      19 
  
Hopprepsutbildning   
Hopprep Steg 1      23 
  
Kvinnliga AG utbildningar  
Kvinnlig Artistisk Gymnastik Basic    11 
Kvinnlig Artistisk Gymnastik Steg 1    18  digital

Trampolinutbildningar   
Trampolin steg 1      22  

  
Trupputbildningar  
Truppgymnastik Basic      11 
Truppgymnastik Basic      22 
Truppgymnastik Basic      19 
Truppgymnastik Basic      inställd 
Truppgymnastik Basic      24 
Truppgymnastik Basic      inställd 
Truppgymnastik Basic      inställd 
  
Truppgymnastik - Fristående steg 1    32 
Truppgymnastik - Fristående steg 1    inställd  
Truppgymnastik - Fristående steg 2    26  digital
  
Truppgymnastik - Trampett Steg 1    digital
Truppgymnastik - Trampett Steg 1    51  digital
Truppgymnastik - Trampett Steg 1    13 
Truppgymnastik - Trampett Steg 1    7 
Truppgymnastik - Trampett Steg 1    18 
Truppgymnastik - Trampett Steg 1    6  digital
Truppgymnastik - Trampett Steg 1    18  digital
Truppgymnastik - Trampett Steg 2     inställd 
  
Truppgymnastik - Tumbling steg 1    17 
Truppgymnastik - Tumbling steg 1    27  digital
Truppgymnastik - Tumbling steg 1    inställd 
Truppgymnastik - Tumbling steg 1    30  digital
Truppgymnastik - Tumbling steg 1    inställd 
Truppgymnastik - Tumbling steg 1    24  digital
Truppgymnastik - Tumbling steg 2    inställd 
Truppgymnastik - Tumbling steg 2    inställd 
Truppgymnastik - Tumbling steg 2    inställd 
Truppgymnastik - Tumbling steg 2    inställd 
Truppgymnastik - Tumbling steg 3    inställd 

Alla Kan Gympa utbildning  
Alla kan gympa      23 
   
Inspirationsdagar   
Rörelse hela livet       inställd 
  
Teoriutbildningar  
Teori steg 1       27 
Teori steg 1       inställd 
Teori steg 1       31  digital
Teori steg 1       inställd  
Teori steg 1       22  digital
Teori steg 2       18  digital 
Teori steg 2       inställd 
Teori steg 2       31  digital 
Teori steg 3       16  digital 
  
Domarutbildningar   
Domarutb. Truppgymnastik steg 2 - Reg.domare  8 
Domarutb. Kvinnlig AG steg 1 - stegserierna 1-4  inställd 
Domarutb. Trampolin & DMT - Reg. - Digital plattform 17 
Domarutb.Truppgymn. steg 1 - Reg. (nivå 7-9)- pilotkurs inställd 
Förb.Domarutb. Truppgymnastik – Intro till CoP  inställd 
Förb.Domarutb. Truppgymnastik steg 1 - intro Nat. BR 18  digital
Förb.Domarutb. Truppgymnastik steg 1 - Intro Nat.BR 29  digital

  
Totalt 91 planerade utbildningar  -  37 inställda utbildningar  -  25 digitala utbildningar
  

  
  



Läger

Glädjande nog släppte resriktionerna innan sommaren började vilket innebar att 
många läger under sommaren kunde genomföras. 
Ett par dagar innan Gympakonfirmationslägret släppte man på resedirektiven vilket 
innebar att gymnaster från hela landet kunde vara med.  
Vi fick också planerat in ett Höstlovsläger som snabbt fylldes. 
 
Truppläger 1      51
Truppläger 2     120
Truppläger 3     66
Truppläger 4     51
Höstlovsläger - Trupp   61
Truppläger -nyår    inställt
 
Alla Kan Gympa läger    inställt 
Alla Kan Dagläger     28
 
Aerobic Gymnastic läger - vår  inställt 
Aerobic Gymnastic läger -höst  22
 
Parkourläger -sommar   inställt 
Parkourläger - jul    inställt 
 
Rytmisk Gymnastik - Regionsläger 27
Rytmisk Gymnastik - Breddläger  16
 
Familjeläger      58
 
Gympakonfirmationsläger    32



Antalet medlemmar i Gymnastikförbundet och i Syd
År   2015  2016  2017  2018  2019  2020
Syd  30 540 32 208 34 845 36 820 36 920 36 240  
Sverige  229 251 244 750 258 720 256 075 259 479 

Antal gymnastikföreningar i Gymnastikförbundet Syd
År   2015  2016  2017  2018  2019  2020
Antal  140  139  137  137  141  138  

Antal ledare i Gymnastikförbundet Syd
År  2015  2016  2017  2018  2019  2020 
Antal  2858  2444  2936  3256  3212  3233

Top 10 av Gymnastikförbundet Syds föreningar 
2018        2019 
Föreningar   Medlemmar   Föreningar   Medlemmar
1. Kämpinge GF  1730    1. Kämpinge GF  1687
2. GK Motus Salto  1610    2. GF Kom Loss  1590
3. GF Kom Loss  1414    3. Lugi GF   1580
4. Lugi GF   1378    4. GK Motus salto  1480
5. Svedala GoIF  1206    5. Svedala GoIF  1078
6. GF Fram   1037    6. GF Fram   1026
7. Bjerreds GF  1009    7. Bjerreds Gf  1016
8. För. Dansfabriken 915    8. För. Dansfabriken 953
9. Helsingborgs Turn 813    9. Helsingborgs Turn 861
10. GK Engelholmsgymn. 786    10. GK Engelholmsgymn. 721

Antalet medlemmar och föreningar i Regionerna
Region  Antal medlemmar                             Antal föreningar                                  
   2018  2019  2020  2018  2019  2020
GF Norr  9496  10141  9701  55  56  53
GF Mitt  9283  7996  7925  64  64  63
GF Mellansvenska 38 427 38 435 37 723 181  183  178
GF Öst  50 011  51 375 50 716 142  137  141
GF Uppsvenska  35 769 37 270 39 047  122  122  124
GF Sydost  30 148 30 000 29 073 152  156  150
GF Väst  46 426 47 342 44 160 203  199  201
GF Syd  36 820 36 920 36 240 137  141  138  
        

Statistik Organisation

Gymnastikförbundet Syds styrelsen
Ordförande     Vice ordförande       
Madelene Borg     Ida Rodriguez

Ledamöter         
Lars Stanley
Sandra Lehman 
Jimmy Andersson
Krister Andersson 
Bengt Borgh  
Palmi Thor Thorbersson 
   
      
Adjungerade 
Anläggningsansvarig Kajsa Wedberg
Utbildningsansvarig Pia Holm
Kommunikationsansvarig Christel Attermalm
 

Valberedning    Valberedningssamordnare  
Stefan Borgshammar - ordförande Kajsa Wedberg
Sandra Svensson - ledamot 
Tina Österberg - ledamot 
Annelie Sjöberg - personlig suppleant

Revisorer
Mazar SET, Bertil Toresso
    
 
Gymnastikförbundet Syds kansli
Lingvägen 19
262 61 Ängelholm
0431-20107
syd@gymnastik.se
www.gymnastik.se/syd

Hedersordförande   Hedersledarmot
Ebbe Nilssson     Per Lilja



Organisation 

Gymnastikförbundet Syds kommittéer

Barn- och ungdomskommittén
Charlotte Wennberg, Maria Qvarfort, Annika Hernmo, Camilla Carlén, Oskar Andersson

Alla Kan Gympa Kommittén
Birgitta Green, Gisela Teltscher, Jessica Green, Josefine Sandberg och Linda Kronholm

Gruppträningskommitten  
Jenny Kastberg, Sara Afzelius och Anna Solgevik

Kvinnlig Artistisk Gymnastik - kontaktperson
Annzinita Malmborg

Manlig Artistisk Gymnastik - kontaktperson
Eddie Olsson

Rytmisk Gymnastik kommittén
Jenny Engdahl, Eva Rodriguez, Evelina Ahlgren, Emilia Jansson och Rebecca Braun

Aerobic Gymnastics kommittén
Maria Qvarfort, Pia Nilsson, Emilia Dahlberg, Sofia Eriksson, Jessica Österman och Olivia Studeny

Hopprepskommittén
Kajsa Murmark, Liv Murmark, Åsa Persson och Karin Wenitz

Trampolin - kontaktperson
Ronny Tullgren 

Trupptävlingskommittén
Maria Hjern, Marie Lindström, Sofia Wetterberg, Carina Lundh, Olivia Berggren, Cecilia Hjelm och 
Paul Karlsson
 

Tävlingsresultat

Manlig AG 

JSM 
Luis Il-Sung Melander Brons Mångkamp, Guld Ringar, Guld Barr
Theo Holmgren 5:a Mångkamp, Silver bygelhäst

SM
Joakim Lenberg 5:a Mångkamp

Rytmisk Gymnastik

Nordiska Mästerskapen
silver - Landskronas seniortrupp - grenfinal, 5 bollar
brons - Landskronas seniortrupp - grenfinal, 3 tunnband/4 käglor
brons - Meja Engdahl-Petersson - seniorlaget
brons - Hedvig Elg Appelros & Melanie Christov - juniorlaget
brons - Ida von Knorring & Tuva Dustler - juniorduo 

Dessutom kvalificerade sig Hedvig till grenfinalen i band där hon slutade sexa.
I Landskronas seniortrupp ingick Meja Engdahl-Petersson, Tuva Henckel, Lucia Modeér Castro, 
Astrid Kristensson Nilsson och Sanna Agic.

Riksserien 1
guld - Landskronas seniortrupp
guld - Ida von Knorring & Tuva Dustler - juniorduo
guld - Tuva Dustler - junior BAS
silver - Agnes Appelros & Nicoline Sachmann - seniorduo
silver - Linnéa Larsson & Emma Jönsson - juniorduo
silver - Sanna Agic - senior BAS
silver - Melanie Christov - junior FIG
brons - Kazandra Nordberg Wallenberg - senior BAS
silver - Milena Kovalenko - junior BAS
 
Riksserien 4
guld - Kazandra Nordberg Wallenberg & Ida von Knorring - seniorduo
guld - Kazandra Nordberg Wallenberg - senior BAS
guld - Melanie Christov - junior FIG
brons - Tuva Dustler - junior FIG



Hopprep

JSM lag overall
1:a Kämpinge GF, Svenska Juniormästare
Hanna Andersson, Ina Murmark, Lova Lindgren, My Husberg, Olivia Odenhag
2:a Kämpinge GF
3:a Kämpinge GF

JSM Ind. Tjejer overall
1:a Ina Murmark Kämpinge GF,  Svensk Juniormästare
2:a Hanna Andersson Kämpinge GF

SM lag overall
1:a Kämpinge GF, Svenska Mästare
Ebba Magnertoft, Ella Andersson, Ellen Forsell, Elsa Sunden, Elsa Skansjö
2:a Kämpinge GF
2:a Kämpinge GF
5:a Höganäs GF

SM  ind.Damer overall
1:a Svea Karlsson Kämpinge GF ,Svensk Mästare
2:a Thea Weinitz Höganås GF
3:a Louise Sigsjö Kämpinge GF

SM ind. Herrar overall
1:a Felix Vigren Kämpinge GF
3:a Svante Bengtsson, Höganäs

Trampolin

Svenska Cupen 1
Klass 1 DMT. Mathilda Tullgren 2,dra placering.
Klass 2 DMT. Tuva Stjärnborg 1,a placering. Tilda Berg 2,dra placering.
Klass 2 Trampolin. Tuva Stjärnborg 1,a placering. Tilda Berg 2,dra placering
Synkron Trampolin. Tilda Berg/Saga Lenjesson (Borås) 2,dra placering.

Kvinnlig AG

SM
guld - Mångkamp, Tonya Paulsson 
brons - Mångkamp, Nora Hanfelt
guld - Bom, Tonya Paulsson
guld - Fristående, Tonya Paulsson
silver - Barr, Tonya Paulsson

JSM
4:a - Mångkamp, Tilde Stjernborg



 

Lingvägen 19 - 262 61 Ängelholm - 0431-20107
www.gymnastik.se/syd - syd@gymnastik.se  

www.lingvallen.se - info@lingvallen.se


