Ordförande har ordet
STG Stockholm Top Gymnastics fortsätter att utvecklas och växa som förening. Vi
vill visa att vi är en förening med hög ambitionsnivå som kan erbjuda mångsidig
gymnastik med god kvalitet i en trygg och säker miljö.
Vi har en klar och tydligt uttalad värdegrund och uppförandekod som vi arbetar
efter med nolltolerans mot oacceptabelt beteende från samtliga inblandade i vår
verksamhet. Det gäller alla från ledare, gymnaster, föreningsledning eller föräldrar.
Om det kommer någon sorts missförhållanden till vår kännedom gör vi allt som står
i vår makt att åtgärda detta. God kvalitet på träning ska gälla på alla nivåer med
ledorden glädje och sunda värderingar. Detta är styrelsens målsättning som ska
genomsyra hela föreningen från bredden ända upp till toppen.
Det finns många duktiga gymnaster som tävlar på hög nivå i vår förening och under
året har vi haft representanter i landslaget inom både truppgymnastik och artistisk
gymnastik, vilket vi är glada och stolta över. Vår junior SM-trupp tog ett välförtjänt
SM-brons under året och under SM i artistisk gymnastik hade vi många gymnaster
som representerade med fina prestationer. Idrotten är fantastisk men har många
utmaningar där det är viktigt att alla ges utrymme att träna på sin nivå som ska
stämma överens med ambitionsnivå och inre motivation hos varje individ. Kampen
mot det egna målet är den största prestationen där alla ska känna belöning.
STG är en stark och trygg förening med god ekonomi. Vi har idag ett kansli och en
tränarstab med 8 personer totalt. Av dessa är 5 stycken tränare inom tävlingssektionerna där samtliga har gedigen utbildning som ger en trygghet och god kontinuitet i
vårt arbete för god hållbarhet och gemensam samsyn inom föreningen. Vi har under
året utvecklat och förstärkt truppsektionen med ytterligare en heltidstränare och
nyanställt en ny tränare som förstärker AG-sektionen. Vi har också anställt en ny
person ansvarig för vår barn- och breddverksamhet. Föreningen består av 4
divisioner där barn och bredd är den stora gruppen av gymnaster. Det vi kallar
basverksamheten består av de gymnaster som kommit lite längre i sin träning och
valt inriktning mot trupp eller AG. Sedan har vi de två specialiserade grupperna mot
tävling inom AG eller trupp. Ansvariga för respektive sektion utgör en fast bas för
vår verksamhet tillsammans med vår föreningschef och kansli.
Under föregående år har vi lanserat sponsringsmöjlighet som vi erbjuder i olika
sponsringspaket. Vi har fått några nya sponsorer men vårt arbete med att öka
sponsringen fortskrider och vi tar tacksamt emot allt stöd vi kan få.
Vår egen hall som finns i Bromma är vi glada och stolta över eftersom denna tillgång
ger oss stor frihet och värdefulla möjligheter. Den fylls under alla högprioriterade
tider som eftermiddagar, kvällar och helger när barnen är lediga från skolan. Det är
värdefullt för oss att själva kunna planera våra tider samtidigt som vi beklagar det
otillräckliga utbud som finns för barn och ungdomar att hitta träningslokaler i
Stockholm och dess närhet.

Detta är ett problem som inte bara gäller gymnastik utan all idrott som rimmar
dåligt med alla orosrapporter om för lite rörelse bland barn och ungdomar. Därför
fortsätter vi påverka från vårt håll så gott vi kan samtidigt som vi tagit saken i egna
händer med egen lokal. Under loven håller vi läger med glada barn så mycket vi kan
vilket också ger oss en fantastisk möjlighet med just egen hall. Vi har fortfarande
möjlighet att förbättra utnyttjandet av vår hall på tider som inte utnyttjas under
vardagar vilket vi fortsätter jobba på.
Stockholm Top Gymnastics vill vara en god opinionsbildare för idrott och rörelse i
alla sammanhang men framför allt vill vi belysa allt som är positivt med gymnastik.
Vi betonar vikten av rörelse för alla och vill därför kunna ge en plats för alla som vill
utöva gymnastik och vår ambition är att det ska finnas på olika nivåer så att alla som
vill träna gymnastik ska kunna hitta sin plats. Detta är något vi arbetar aktivt för men
begränsas av en verklighet med brist på både lokaler och tränare.
Vårt motto är att vi ska träna, tävla men fram för allt ska alla trivas och vi ska trivas
och må bra. Visst, vi är en förening som satsar på att man ska kunna bli så bra som
man själv vill men det allra viktigaste är att vi erbjuder träning för alla som vill hålla
på med gymnastik och vi försöker erbjuda träning på många olika nivåer men det
viktigaste är att man mår bra, trivs och har roligt hela tiden på väg mot sitt mål.
Oavsett om målet är att bli elitgymnast eller om man bara vill hålla sig själv i god
kondition.
Till alla som på olika sätt gör Stockholm Top Gymnastics till den förening vi är idag
vill jag rikta ett stort TACK. Det gäller alla härliga gymnaster, alla duktiga och engagerade tränare, vårt kansli men också alla andra vuxna runt våra gymnaster som gör
vår verksamhet möjlig. STORT TACK!
Nu fortsätter vi in i 2019 med förnyade krafter och nya utmaningar. Allt kan bli ännu
bättre!
Ordförande – Stockholm Top Gymnastics
Else Oleskog

Föreningschef
Dags att göra bokslut för ännu ett verksamhetsår. STG fortsätter att växa i alla verksamhetsgrenar och med det kommer ökade krav på att effektivisera och förbättra
vår kommunikation och effektivisera vår administration. Vi har under året gjort två
stora investeringar inom dessa områden som slagit väldigt väl ut. När vi i februari
lanserade vår nya hemsida har vi inte bara fått en ny fin profil utan vi har också gjort
det enklare att kommunicera viktiga nyheter inom föreningen. I november lanserade
vi kansliservice som innebär att all hantering av medlemsadministration förenklas
ytterligare samtidigt som våra medlemmar får tillgång till en mobilapp där all viktig
information finns tillgänglig.
Vi vill vara en förening i ständig utveckling och där har investeringen i vår hall möjliggjort fler och bättre läger för våra barn och ungdomar. Våra läger under loven blir så
gott som fulltecknade så fort de annonseras på vår hemsida och våra ledare gör ett
toppenjobb med att få alla att röra sig och ha kul. Vill du se gymnastikglädje – kom
förbi och hälsa på i hallen när vi har läger!
Vi har haft en ambition som förening att försöka få sponsorer som vill hjälpa oss att
utveckla verksamheten. Nu är vi på gång med ett sponsorsprogram som är lanserat
och vi har fått våra första sponsorer i form av Teleopti och Bromma Glaskedjan vilket
vi är väldigt glada för. Vår förhoppning är att vi under 2019 tillsammans kan få ännu
fler att hänga med på tåget.
Föreningen är också väldigt nöjda med att ytterligare ha stärkt upp vår organisation
med nya ansikten inom alla delar av verksamheten. Inom AG har Camilla Fransson
anslutit. Ett av Camillas ansvarsområden är utveckling av våra ledare och vi har
kommit igång med utbildningsprogrammet STG Academy. STG Academy ska vara
motorn som gör att STG har ledare med absolut högsta kompetens och tillförsäkra
att verksamheten arbetar på ett enhetligt sätt. Framöver kommer STG Academy
även att erbjuda utbildningar för ledare i andra föreningar. Inom truppen har Johan
Wikås nu blivit anställd och vi är väldigt glada att ha knutit Johan närmare till föreningen. Vi är väldigt stolta över våra ledare, både anställda och inte minst alla våra
ideella ledare. Utan ledare – ingen gympa. Så stort tack till alla fantastiska ledare!
Vårt arbete med en sund värdegrund och en positiv föreningskultur fortsätter - Inte
alltid utan utmaningar. Vårt mål är alltid att ha gymnasten i fokus där vi ledare, föräldrar och förening jobbar tillsammans som ett lag!
Värdegrundsord som vi fortsätter att jobba med:
Glädje och utveckling
Spännande och motiverande, vill bli bättre, glädjas av varandras framgång, ta tillvara
på varandras kompetens

Öppenhet och omtänksamhet
Lyhörd, uppmärksam, förändringsbenägenhet, tydlig kommunikation, motiverande
klimat
Trygg miljö
Ömsesidig respekt och tillit.
STG är en förening där vi ska träna, tävla, trivas. Läs mer om vad vi har gjort i vår
barn-, bas, trupp-, och AG-verksamhet under respektive sektions egen avdelning.
Där finns ett axplock av allt kul vi gjort under året.
Avslutningsvis ett par ord om vår ekonomi. Resultatet för året landade på +259 138
kronor vilket är bättre än budgeterat. Framför allt beror det bättre resultatet på att
vi haft högre intäkter än vad vi budgeterat med för våra läger och arrangemang, och
lite lägre kostnader för ledare. Föreningen har fortsatt stark ekonomi vilket innebär
att vi har medel att fortsätta utveckla verksamheten och satsa på kvalitetshöjande
aktiviteter.
Christina Wissinger
Föreningschef

Barn- och breddverksamheten
Föreningens ambition och önskan är att alla som vill ska få möjlighet att träna
gymnastik, oavsett ålder, utveckling eller etnicitet. Alla medlemmar ska känna sig
betydelsefulla, få chansen att utvecklas och ha roligt. Träningarna ska kännas trygga,
spännande och motiverande. Dessa målsättningar arbetar barnverksamheten aktivt
för under terminerna genom att skapa nya möjligheter, nya förutsättningar och
utveckla befintlig verksamhet.

Vi har haft glädjen att kunna erbjuda ännu fler barn att träna gymnastik genom att
starta upp fler grupper och föreningens verksamhet bedrivs i olika lokaler runt om i
Stockholmsområdet. Vi erbjuder nu fler grupper för äldre nybörjare - tonårsgympa,
16 år+ /vuxna plats i vuxengrupper och föräldra-/barnträning för de allra minsta.
Vi har nu gymnaster i åldrarna mellan 2 år-50+ år.
Under året har vi också haft möjlighet att erbjuda fler extraträningar till befintliga
medlemmar, så att de gymnaster som vill får möjlighet att träna fler gånger i veckan.
Vi har märkt att efterfrågan på att träna fler gånger i veckan är extremt stor.
En utmaning vi haft under 2018 är att vi upplever att redskapen i skolidrottshallarna
inte alltid håller den standard som vi önskar eller att det till och med är så illa att
inga gymnastikredskap finns. Föreningen har vid flera tillfällen fått låna ut egna
redskap till skolorna. Kungsholmens grundskola har under året renoverats vilket
inneburit att ca 20 grupper har fått ersättningshall, som haft få eller inga gymnastikredskap alls. Hallfrågor och anpassade redskap för gymnastik i skolidrottshallar är
något som vi hoppas kan förbättras under nästa år.

STG-hallen är en fantastisk mötesplats för våra gymnaster, tränare, föräldrar och
våra olika typer av grupper. Vi märker en stärkt samhörighet mellan grupper, samarbete mellan våra olika sektioner och ett glädjefullt och utvecklande klimat i hallen.
På ett naturligt sätt kan vi utbyta varandras kunskaper och erfarenhet.
Det är roligt och utvecklande för våra barn-och breddgrupper att få se och träna
tillsammans med de äldre gymnasterna och vi kan riktigt se hur ögonen lyser när de
själv tränar bredvid sina äldre idoler. Många gånger delas hallen av allt från de
yngsta barngymnasterna till våra internationellt tävlande gymnaster inom både
truppgymnastik och artistisk gymnastik.
Föreningens läger, som anordnas under skolloven, har varit både välfyllda och
extremt uppskattade. Under året har vi haft 10 st barnläger med ca 70 barn på respektive läger. Förutom alla roliga redskap, nya övningar, gladiatorerna, filmvisning
och pyssel, så har vi som standard att jobba med föreningens värdegrund.
Vi är så otroligt stolta och glada över att vi har sådana fantastiska ledare i vår förening! Den tid och energi som ni lägger ner är så värdefull för våra gymnaster och även
för svensk gymnastik. Vi är även stolta över att så många av våra äldre gymnaster
hjälper till som ledare och att de är fantastiska förebilder för våra yngre gymnaster.
Tack för året som varit och för allt som ni tillfört föreningen!

BAS-verksamhet AG och BAS-verksamhet Trupp
Under året har vi fortsatt vårt arbete med att förankra och utveckla BAS-sektionen
som fortfarande är relativt ny i föreningen.
Vi har under året haft glädjen att få in flera nya tränare. Flera av dem är tidigare
gymnaster som nu vill fortsätta sin gymnastikkarriär som tränare istället. Vi har
påbörjat STG Academy och haft flertalet internutbildningar. Vi har även
vidareutbildat fler tränare efter Gymnastikförbundets utbildningsstege.
Våra Bas-grupper tränar ungefär samma tider i hallen för att gymnasterna ska lära
känna varandra och att vi kan samarbeta på ett nytt sätt. Vi tränar ofta tillsammans
för att öka sammanhållningen, hjälps åt, byter kunskaper och erfarenheter på ett helt
naturligt sätt.
Vi har under varje skollov erbjudit gymnasterna läger och även fortsatt med ”eftersäsongsträningar ” och ”försäsongsträningar” för de som önskar träna ännu mer
eller tycker sommaruppehållet är alldeles för långt.
Samtliga gymnaster har under året gjort väldigt fina framsteg och vi ser en stor
utveckling i grupperna. Att det plingar i klockan för nya avklarade övningar har blivit
en trevlig vana i STG-hallen och klockan är välanvänd.
BAS-AG har tävlat flera gånger under året, i våra egna BAS-tävlingar Minipokalen,
Decembercupen samt föreningstävlingar som STG Cup, Guldpokalen och Falu
GK-Cupen.
På Regionsfinalen ÖST, gjorde Hannah Kalm Ryttare och Ronja Lindfeldt fina resultat
och fick äran att representera Region Öst på Riksfinalen.
Några av våra Bas-AG gymnaster har även vidgat sina vyer och varit på
träningsläger i Riga.
BAS-Trupperna har tävlat på flera olika föreningstävlingar. Gymnasterna har många
fina framgångar som resulterade i fina resultat och medaljer, men framför allt många
härliga leenden.
Vi har även haft flera övernattningsläger i STG-hallen för våra BAS-gymnaster då
gympan avslutats med filmvisning och middag.

Vi har ett fantastiskt tränarteam som lägger otroligt mycket kraft och energi på att
utveckla våra gymnaster. Vår samhörighet och gemenskap är fantastisk och gör
träningsmiljön för våra gymnaster till den absolut bästa tänkbara. Tack för året som
varit och för allt som ni tillfört föreningen!

Artistisk Gymnastik
Framgång inom en idrott mäts ofta i medaljer eller andra sportsliga framgångar.
Men framgång kan också mätas på så många andra sätt och för oss har de, kanske
mindre synliga faktorerna, varit det som betytt mest under året. Välplanerat och
strukturerat arbete i sektionen samt trygg tränings-och arbetsmiljö är vad vi har
fokuserat på under året.
Vi har kommit en bra bit längre i förståelsen för hur vi vill driva vår sektion, vilken
gymnastikmiljö vi vill skapa och vad vi behöver för att uppnå de mål vi har framför
oss. Utbildning, gemensamma planeringsmöten och samtal, träningar och förstås
även tävlingar har fyllt kalendern under 2018.
Föreningen har under de senaste åren valt en gemensam ledarskapslinje som
bygger på motivationsteorin ”self-determination-theory” (SDT). Under 2017 genomförde vi vår första utbildning inom SDT och under 2018 har vi fortsatt utveckla och
jobba med denna form av ledarskap. Teorin bygger till stor del på ett självbestämmande hos gymnasterna, skapandet av självständiga gymnaster med gott självförtroende och en autonom träningsmiljö.
Under augusti fick vi också ett uppskattat tillskott till tränarteamet, Camilla Fransson, som har tagit grupperna med yngre gymnaster under sina vingar. Camilla har
också gjort ett fantastiskt arbete i att implementera ett utbildnings- och träningssystem för tränarna som arbetar med gymnaster på de första nivåerna.
Utbildningssystemet är en träningsplan för varje träningstermin som skapar en tydlighet och större förståelse av träningsprogressionen i alla fyra tävlingsredskap inklusive styrketräning och rörlighetsträning. Planen beskriver och innehåller de särskilt
viktiga fysiska och tekniska punkter som ligger till grund för kompletta och välmående gymnaster samt en optimerad utveckling för barn i starten på sin gymnastikkarriär.
Planen fungerar som en hjälp till våra tränare, men också som den röda tråden som
skapar en gemensam linje i föreningen i hur gymnastiken lärs ut och ser ut. Det finns
många skolor och tekniker inom gymnastik, precis som i alla idrotter, och med planens hjälp skapar vi en gemensam STG-stil som vi alla strävar efter.
Även planeringen i de högre nivåerna av gymnastik i föreningen har fått sig en revidering och vi har lagt mycket tid och energi i att utvärdera den fysiska träningsprogressionen, valet av övningar och vägarna framåt. Tillsammans hoppas vi kunna
skapa den bästa och mest utvecklande gymnastikmiljön för samtliga av våra gymnaster.

Träning och tävling:
Träningsläger i Tyskland 27-31 mars
Säsongen startade med ett träningsläger i Karlsruhe, Tyskland. Vi fick en fantastisk
möjlighet att träna några dagar med en framgångsrik gymnastikförening med gymnaster från det tyska landslaget samt deras duktiga och erfarna tränare.
Att få möjligheten att träna utomlands betyder mycket för gymnasterna - en bra,
positiv och utvecklande upplevelse. För många av tjejerna det var det deras första
utländska träningsupplevelse och den var mycket uppskattad. Samtidigt fick också
vi tränare ny erfarenhet och kunskap genom vistelsen med våra utländska kollegor.
Regionsﬁnal i Järfälla 7 april
Emmy Malmberg gjorde en kanonfin tävling och lyckades här ta sig vidare till
Riksfinalen som gick av stapeln i Stockholm i maj.
Riksmästerskap, Stockholm 5-6 maj.
•
Emelie Westlund tog guld och Jennifer Williams tog silver på steg 9;
•
Malva Lundqvist Wingren tog guld på steg 8 och Elina Grawin knep bronset
•
Amanda Helsing tog silver på steg 7.

Unni & Harald´s Trophy, Oslo 11-13 maj.
För andra året i rad deltog vi på internationella tävling som var ett utmärkt tillfälle
för oss att testa hur vi låg till inför de kommande uttagningstävlingarna. STG
representerades här av Malva Lundqvist Wingren, Nathalie Westlund och Jennifer
Williams.
Ungdomsmötet och Challenge Cup, Stockholm 20 maj.
Uttagningstävling inför JNM, NM, JEM och EM.
STG-gymnasterna som deltog: Cecilia Wrangdahl, Malva Lundqvist Wingren, Emilia
Schmekel, Emelie Westlund, Nathalie Westlund och Jennifer Williams. Resultatet
blev ett silver för Jennifer i mångkampen.
JNM i Köpenhamn, Danmark 29 juni-1 juli.
I år bestod tre av fem gymnaster i laget av STG-gymnaster: Nathalie Westlund,
Jennifer Williams och Cecilia Wrangdahl. Alla gymnaster genomförde fina tävlingar
och Jennifer vann dessutom JNM-guld i bom.

SM och JSM, Helsingborg 4-6 juli.
Juniorerna Nathalie Westlund, Emilia Schmekel, Jennifer Williams, Emelie Westlund,
Cecilia Wrangdahl, Malva Lundqvist Wingren, Livia Lindbäck och Tess Hartzell och
senior Alva Eriksson representerade föreningen på ett strålande sätt.
I mångkampen tog Alva brons i seniorklassen och i juniorklassen tog också Nathalie
en bronspeng. Vi hade många tjejer vidare till grenfinaler vilket resulterade i följande:
Hopp: Malva tog silver och Alva och Cecilia tog brons i sina respektive klasser
Barr: silver för Nathalie och brons för Jennifer
Bom: silver för Nathalie
Fristående: brons till Emilia

Träningsläger i Tyskland juli.
Under juli månad åkte AG Grön till
Tyskland på träningsläger, det var ett
fantastiskt läger med rolig gympa, nya övningar,
bad och såklart tittade vi på fotbolls-VM.

Mälarcupen, Stockholm 2-4 november.
STG-gymnasterna strålade i de olika trävlingsklasserna såsom Sverigepokalen,
Junior- och Senior.
Guld till Tyra Malmberg i Hopp
Guld till Vida Sandberg och brons till Fanny Liander Nyberg i barr
I Juniorklassen blev det två silvermedaljer: Malva Lundqvist Wingren i hopp och
Emelie Westlund i barr.
Alva Eriksson avslutade tävlingen med två guldmedaljer i barr och bom.

Läger i Sundsvall under höstlovet.
Under höstlovsveckan åkte AG Blå till Sundsvall för ett fem dagar långt
träningsläger. Träningarna leddes av de olympiska tränarna Aimee Boorman
(Simone Biles) och Miles Avery (Paul Hamm), samt Monica Avery och den duktiga
dansläraren Amy Maze. Det var en fantastiskt rolig och inspirerande vecka! Tränarna
sprudlade med energi som smittade av sig på alla gymnasterna, inte minst Amy som
lät tjejerna showa loss varje morgon till olika teman. På Halloween-morgonen var det
såklart Thriller som gällde! Tjejerna tyckte också att det var häftigt att träna bom
med Aimee, och att lära sig prata engelska i gympahallen… En annan höjdpunkt var
också att sova i hallen, riktigt mysigt.

Trupp
2018 har varit ett utvecklande, framgångsrikt och glädjefyllt år på truppsidan. De
senaste 4 åren har truppverksamheten växt med ca 400% och nu börjar vi verkligen
bli varma i kläderna i vår nya stora verksamhet.
Målet med utvecklingsarbetet är nu att fortsätta utveckla verksamheten för en bredare stege. Vi vill erbjuda välplanerad och välstrukturerad truppgymnastik för alla
som vill. Vi vill erbjuda träning och tävling både för de som vill träna mycket och de
som vill träna lite mindre, för de som vill satsa mot nationell/internationell elit och
för de som vill träna utan tävlingsfokus. Med en bredare stege och en bredare verksamhet kan vi erbjuda fler och mer anpassade alternativ till våra medlemmar. 2018
var ett år där struktur och organisation har påbörjats och jobbats fram för att stödja
tillväxten. Nu jobbar vi vidare i våra målsättningar!
TRÄNA
Vårterminen startade med ett nyårsläger där våra SM-stegetrupper åkte till Oslo
tillsammans och våra övriga rikstävlande trupper åkte till Växjö tillsammans. Två
mycket lyckade läger med mycket skratt, massor av gympa och roliga aktiviteter.
För att öka sammanhållningen har vi tränat vi mycket tillsammans, både under ordinarie termin samt under två gemensamma läger. Vi använder gemensamma uppvärmningar, danser och stationer och visar upp volter och hejar på varandra. Tränarna är hjälpsamma inom samtliga grupper vilket också bidrar till en högre vi-känsla.
Vi har på allvar kommit igång med vår nätbaserade träningsplanering där både
gymnaster, föräldrar och tränare kan följa vad som är planerat för respektive
träningspass, målsättningar, fysträning och kalender. Målet med att göra gymnasterna både mer involverade och mer medvetna i sin egen träning har gett utdelning.
Det är enormt spännande att se den personliga utveckling som detta ger, i kombination med den SDT-ledningen vi jobbar med.
Under sommaren åkte trupperna på ett uppskattat sommarläger i Svendborg, Danmark. Under en enormt varm sommarvecka tränades det flitigt i den fantastiska
hallen, badades vid stranden och kvällarna fylldes med glädje, umgänge och fniss.
Samtliga trupper har haft en stor gymnastisk utveckling under året och vi har även
kunnat ta emot många nya gymnaster.

2018

TÄVLA
Under 2018 har trupperna bland annat…
…representerat Sverige på JNM i Finland april 2018 där vi kom på en sjätteplats
…tagit GULD på JEM i truppgymnastik med juniorlandslaget
…tagit BRONS på Riksettan både på våren och på hösten
…tagit BRONS på JSM
…tagit BRONS på USM
…tävlat SM för första gången på över 8 år
…tagit sig till final på JSM, USM, Riksettan, Rikstvåan
…representerat STG som totalt 14 lag på nationella tävlingar
Sverige har under 2018, för första gången, tävlat på Trupp EM (EM i Teamgym) med
ett juniorlandslag. Adeline Sjö samt Elin Andersson Lingbert var med och tog laget
till ett välförtjänt EM-guld och på hemmaplan gjorde Felizia Gustavsson och Ellie
Harding Olsson fantastiska prestationer som reserver för samma lag.
2018 arrangerades också, som tidigare år, vår tävling STG Open. 1000-tals gymnaster tävlade under två fullspäckade tävlingsdagar med överfyllda läktare. STG Open
är en tävling på hög nivå men där vi anpassar bedömningen så att lagen inte toppas
utan alla får vara med. Dessutom är tävlingen unik i och med att den körs till så
kallad ”semilandning” - en mjukare form av tävlingslandning vilket minskar risken för
överbelastning hos gymnasterna och är ett mer förlåtande underlag för att prova
nya tävlingsvarv. Trots rekord nästan varje år har rekordet på antalet lag och gymnaster återigen slagits detta år och vår största utmaning just nu är att hitta plats för
alla som vill vara med.

TRIVAS
Under året fortsatte vi också med några andra trevliga inslag för att jobba mer med
värdegrunderna och trivseln på truppsidan:
-

Tränarna har följt upp utbildningen inom ledarskap med syftet att genom
forskningsmetoden ”self-determination theory” och beteendemedvetenhet
öka gymnasternas motivation genom känsla av kompetens, tillhörighet samt
autonomi. Vi har deltagit på Gymnastikförbundets utbildningshelg och också
fortsatt egen utveckling inom området.

-

En tränarbank har använts med videobank av filmer på stationer och
övningar, dokument samt gemensamma plattformar för planeringar och
dylikt viket också kompletterats med en Facebookgrupp där tränarna kan
kommunicera och dela idéer.

-

Samtliga trupper har fått nya friståendeprogram, nya uppvärmningar och
koreografier.

-

"Öppna träningar" - ett par gånger per termin uppmanar vi alla föräldrar att
samtidigt komma och titta på en träning. Dels för att se sina tjejer träna och
dels för att se HUR vi tränar.

-

"Tematräningar" - där träningen har ett speciellt tema. Ibland klädsel ibland
annat. Nu när tjejerna börjar få rutin på detta så har de själva börjat hitta på
teman för träningarna lite då och då och det är definitivt roligt också för oss
tränare att se hur fantasin kan användas och försöka gissa oss till vad tjejerna
föreställer.

-

Tjejerna har själva fått vara delaktiga i planeringen för terminen, i samråd
med oss tränare. Gymnasterna har diskuterat och planerat upp hur målen ska
nås, vad vi vill lägga tid på och hur terminen kan delas upp för att öka
utveckling och motivation. Planering för redskapsträning, fristående, styrka,
rörlighet och uppvärmning har lagts upp live på nätet för att gymnasterna
ska kunna följa och ta del av sin träning.

-

Under året har också ett antal lagaktiviteter och "lagdagar" utförts. Brunch
buffér och filmkvällar har upplevts tillsammans och vi har skjutit på varandra
på Laserdome.

-

Gymnasterna och tränarna har skapat egna uppvärmningsdanser med olika
teman och lärt ut till varandra.

-

En ny klädkollektion har tagits fram med inofficiella kläder som gymnasterna
kan använda på träning, resor etc och känna ännu större samhörighet. Det
har också tagits fram en ny föreningsdräkt till tävling för att sänka
kostnaderna för föräldrarna.

-

Träningar, tävlingar och läger har filmats och publicerats på Youtube så att
föräldrar och tjejerna själva och andra kan ta del av dem. Dessa har också
publicerats i den gemensamma Facebookgrupp som trupperna har för både
föräldrar och gymnaster.

-

En gemensam Dropbox för föräldrar har använts för att göra dokument och
filer lättillgängliga och öka kommunikationen.

-

Föräldramöten och individuella samtal har planerats och genomförts med
information om kommande termins kalender, upplägg och tid för övriga
frågor. En individuell plan har gjorts för varje enskild gymnast där
fokuspunkter, önskemål och personliga mål fått ta plats.

-

Tjejerna har Instagramkonton där de lägger ut bilder och filmer från
träningarna, gör presentationer av gymnasterna i gruppen och socialiserar
med andra lag och gymnaster. Grupperna har många följare och sprider
mycket gympaglädje omkring sig och också grupperna emellan.

-

Vi har använt Facebook som komplement till mail där föräldrar och
gymnaster kan skriva i en gemensam grupp, ordna med skjutsning, ställa
frågor och sprida peppande meddelanden. På så sätt har vi också fått hjälp i
att hålla en god sammanhållning mellan grupperna även bland föräldrar.

-

Hemsidan har uppdaterats med filmer där tjejerna själva berättar om vår
verksamhet och visar vad truppgymnastik är.

-

Johan Wikås, som varit aktiv tränare i föreningen i ett par år redan, har
anställts som tränare på 75% och vi har också fått nya tränare i teamet. Anna
Bejmar har tillkommit som ansvarig för trupp Lila och har redan gjort ett
strålande jobb med stort engagemang och stort hjärta.

