Läs på webben

Skicka vidare / Prenumerera / Avprenumerera / Följ oss på Facebook

Lansering av Prestationsinriktade
föreningsmiljöer – ett stödverktyg!
Idag lanserar Gymnastikförbundet stödmaterialet
Anvisningar för prestationsinriktad föreningsmiljö. Ett
webbaserat verktyg för föreningsstyrelser för att
kartlägga och fatta beslut kring utveckling av den
egna föreningen. Det som nu lanseras är ett material
som huvudsakligen beskriver VAD som ska finnas på plats i en prestationsinriktad
föreningsmiljö. Till stöd och hjälp för styrelsens arbete för HUR detta kan göras, finns tips
och länkar till andra stödmaterial och reflektionsfrågor presenterat i varje arbetsområde.
Läs mer här

Lediga jobb på Gymnastikförbundet
Nu söker vi två nya medarbetare till
Gymnastikförbundet. En som ska ansvara för stödet
till föreningsledningar och en utvecklingskonsulent.
Båda tjänsterna är placerade på
Gymnastikförbundets nationella kansli i Stockholm.
Sista ansökningsdag är 31 maj. Läs mer om tjänsterna
här nedan.
Ansvarig för föreningsstöd
Utvecklingskonsulent träning

Ledare eller tränare mellan 18-25 år

– Se hit!
Har du som ledare eller tränare en idé för ett
utvecklande, stärkt och hållbart ledarskap som du vill
förverkliga?
Nu söker vi dig som vill ingå i ett utbildningsprogram
där du har möjlighet att driva dina idéer vidare i ett eget projekt. Ta del av inbjudan här för
mer information!
Skicka in din intresseanmälan och projektidé till josephine.cederholm@gymnastik.se
senast den 1 juni.

Projekt i truppgymnastik kring
tävlingsnivåer 7-9
Gymnastikförbundet genomför nu med hjälp av Emil
Deckner som projektledare ett arbete att ta fram
gemensamma regler för truppgymnastikens
tävlingsnivåer 7-9. Projektet är initierat av regionala
trupptävlingskommittéer (TTK) och omfattar
framtagande av Tävlingsbestämmelser, Redskapsreglemente, Regler för resultat och
ceremonier samt ett Bedömningsreglemente som alla är anpassade för nivå 7-9.
Läs mer här

Ta chansen att tävla med din bästa
ledarskapsbild!
Det här är tävlingen för dig som tycker om att
fotografera i gymnastikbubblan. Fånga ledarskap på
bild och skicka in din bästa bild till oss så har du
chansen att få den publicerad i ett av våra fem nya
digitala deltagarmaterial i ledarskap! Är du en av topp 5 får du dessutom välja produkt/er
(värde upp till 500 kr) från Gymnastikshoppen.
Tävlingen pågår fram till och med den 5 juni!
Läs mer om tävlingen här

Nya erbjudanden från Vera Sport

Snart är evenemangen förhoppningsvis igång igen och då är det bra att ha dina
dräktdesigner klara. Använd tiden nu till att förbereda dina designer tillsammans
med oss.
Passa på att ta fram en förenings- eller lägerdräkt till sommaren med eller utan logo.
Många har velat köpa EM-dräkten och herrbodyn från EM i Trampolin trotts att det
inte blev av och nu kan vi glädja er med att det går att köpa den i vår webshop.
Läs mer här

Besök Gymnastikshoppen!
I Gymnastikshoppenkan du köpa material, prylar och
kläder inom området gymnastik - utvalt av oss på
Gymnastikförbundet. Det finns material för dig som
är ledare/tränare, idrottslärare eller pedagog inom
skolan. Men även för dig som är gymnast, förälder
eller bara allmänt intresserad av gymnastik.
Besök Gymnastikshoppen här

Senaste nytt och råd om
Coronavirus COVID-19
Här finner du all information och nyheter kring hur
Coronaviruset påverkar Svensk Gymnastik.
Informationen på dessa sidor uppdateras löpande.

Läs mer här
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