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ORDFÖRANDE HAR ORDET 

Idrottsåret 2020 har varit mycket speciellt liksom allt annat under året som gått. Vi har alla genomlidit coronapandemin med alla dess konsekvenser som 

drabbat oss alla på olika sätt och vis. 

Nu hoppas vi att det värsta är bakom oss och att vi så småningom ska kunna blicka mot ljusare tider. Inom idrotten och gymnastiken har vi liksom alla andra 

påverkats och behövt anpassa vår verksamhet till de restriktioner och förhållningsregler som vi blivit anvisade till. Det har inneburit indragna och/eller 

förändrade träningsmöjligheter för våra gymnaster men också inställda tävlingstillfällen. Våra uppskattade uppvisningar har också blivit inställda vilket inte 

bara inneburit ledsna gymnaster som inte fått visa upp sina färdigheter för nära och kära utan också det ekonomiska tapp som detta inneburit. Viss 

kompensation har vi ändå erhållit från de stödpaket som regeringen utlovade.  

Även om tävlingar och uppvisningar blivit inställda kan vi med stolthet tala om att vi ändå lyckats genomföra vissa tävlingar om än i begränsad omfattning 

och webbaserad utan publik på plats. Det handlar om både AG och trupptävlingar. Anpassningar och påhittighet har använts för att ge våra gymnaster så 

goda möjligheter som bara möjligt att få träna och i viss mån också tävla.  Prövningarna har varit stora för alla och för våra duktiga tävlingsgymnaster har 

det varit tufft att inte få träna som de vill och är vana vid. Inte heller tävlingstillfällen har funnits i den utsträckning gymnasterna är vana vid vilket har varit 

frustrerande med stora prövningar. För att behålla träningslusten på ett samtidigt coronasäkert vis har vi löpande kämpat för att hitta lämpliga lösningar 

och anpassningar där våra duktiga och professionella ledare och personal har gjort ett beundransvärt arbete. 

Trots det tuffa år som vi lägger bakom oss så känner vi oss starka med att vi kan fortsätta vara stolta över vår verksamhet. STG bedriver gymnastik med stor 

bredd för så många som möjligt och med glädje och kvalitet erbjuder vi värdefull träning med en sund och hälsosam inställning  

Föreningen är stabil och står stadigt med god ekonomi och ett ökat medlemsantal, mycket tack vare att vi kunnat fortsätta erbjuda gymnastik till många 

under ordnade coronaförhållanden. 

Under året som gått har vi haft extra stor glädje av vår egna STG-hall som har möjliggjort anpassad träning till ett stort antal gymnaster. När vi fick 

restriktioner om att hålla ner antalet utövare så minskade vi antalet gymnaster under träningspassen och loven men kunde ändå utöva begränsad och 

anpassad verksamhet vilket gav oss fantastiska möjligheter som vi är tacksamma för. Vi erbjuder god och sund träning med hög kvalitet oavsett om det 

gäller träning för barn i bas och bredd eller om det handlar om träning och tävling på hög nationell och internationell nivå.  

Föreningens arbete kring värdegrund och etiska frågor är grundläggande och en fortsatt viktig ingrediens i vårt arbete för att verksamheten ska hålla en hög 

nivå av trygghet och professionalism. Att idrotten ska vara lustfylld med stor glädje för att också kunna ge goda resultat, är vår övertygelse.  

Idrottsverksamhet ska bedrivas utifrån utövarens perspektiv och är en självklar målsättning där vi som förening ska tillgodose den ambition och 

målinriktning som finns hos respektive gymnast. Individens egen drivkraft är vår ledstjärna. 

I detta arbete är föräldrar också en viktig ingrediens som tydligt framgår i vår STG-triangel. Det viktiga är att föra ett nära samarbete mellan förening, ledare 

och föräldrar så att vi tillsammans kan bli ett gemensamt stöd för idrottaren mot ett gemensamt mål där vi har gymnasten i fokus. 

STG har som grundidé att träningen ska vara sund, hälsosam och rolig som genom hög kvalitet ger föreningen den styrka vi behöver för att fortsätta vår 

verksamhetsidé. Alla ska känna sig trygga och må bra hos oss. Vårt motto är träna, tävla och trivas där den allra viktigaste ingrediensen är just att trivas för 

att må bra i träning och tävling. Vi arbetar löpande med att alla ska visa respekt för varandra och det gäller såklart mellan gymnast och ledare men också 

gymnaster emellan och att föreningens ledning visar respekt för alla engagerade som ska sträva efter att dessa våra motton ständigt kan efterlevas. 

Jag vill rikta ett stort TACK till alla som gör Stockholm Top Gymnastics till den fina förening vi är idag. Det gäller alla från våra härliga gymnaster, till duktiga 

ledare och personal men också till alla andra som på olika vis har stöttat oss under det tuffa år 2020 som vi nu lämnar bakom oss. STORT TACK! 

Nu ser vi framtiden an med ny oförtruten entusiasm och stora förhoppningar om ett bättre 2021 med fortsatt utveckling i fokus! 

Ordförande – Stockholm Top Gymnastics 

Else Oleskog 

 

 



 

  

FÖRENINGSCHEF 

2020 har varit ett år som inget annat, det har varit ett förändringens år, där vi på grund av Covid-19 snabbt fick lära oss att göra anpassningar, ställa om och 

hitta lösningar. Det har varit ett tufft arbete att flera gånger behöva anpassa och förändra verksamheten och det har krävts väldigt mycket planering för att 

kunna erbjuda träning och rörelse till barn, ungdomar och vuxna som är så viktigt inte minst i dessa tider. Vi har trots pandemin sett stor efterfrågan på 

träning och föreningstillhörighet och det har varit många som velat komma och gympa med oss vilket har resulterat i fortsatt tillväxt i medlemsantal och vi 

har under året passerat 2000 medlemmar när vi slutar för året på hela 2016 medlemmar. 

Jag är oerhört stolt över våra gymnaster, ledare, personal och övriga medlemmar som har varit motiverade, ambitiösa, bidragit med innovativa lösningar 

och stöttat föreningen i dessa utmanande tider.  

Under våren följde vi noga Folkhälsomyndighetens, Riksidrottsförbundets och Gymnastikförbundets rekommendationer gällande barns och ungas träning. 

Vi valde medvetet att stänga ner hela verksamheten 2 veckor under mars. Inte bara för ett samhällsansvar utan också för att kunna samla personalstyrkan 

och sätta en plan där vår målsättning hela tiden har varit att hålla verksamheten i gång i så stor utsträckning som möjligt och inte behöva permittera 

personal. Oro över STG-hallen fanns självklart också. STG-hallen är en fantastisk tillgång men självklart även en stor utgift för föreningen, där behövde vi 

hitta lösningar för att optimera hallen under dagtid då den vanligtvis står tom.   

Föreningen beslutade att köra i gång verksamheten igen med tydliga riktlinjer om hur vi skulle kunna bedriva vår verksamhet samtidigt som vi minskar 

risken för smittspridning baserat på folkhälsomyndighetens rekommendationer om att de ansåg att det var viktigt att idrottsrörelsen fortsatte aktivera barn 

och unga genom att genomföra aktiviteter och träningar. På det stora hela lyckades vi genomföra den största delen av årets planerade träningar med några 

få grupper som undantag där restriktioner satte stopp. 

Personalen har arbetat hårt och väldigt kreativt för att hitta lösningar för att ersätta de stora intäktskällorna som p.g.a. restriktionerna nu inte längre gick att 

genomföra. Den direkt kännbara effekten av pandemin blev naturligtvis att vi tvingades ställa in våra populära och fantastiska sommar-och juluppvisningar. 

Detta innebar ett ekonomiskt bortfall på intäktssidan som till viss del täcktes av de bidrag som riksidrottsförbundet bistod med. Våra omåttligt populära 

barnläger som vi erbjuder under lov i STG-hallen och som är en stor intäktskälla till föreningen blev drabbade då restriktioner på hur många man får samlas 

ändrades och förändrades flera gånger under året. Vi behövde hitta alternativa lösningar för intäktskällor såsom bebisgympa, ”prova-på dagar”, sommar 

och- utomhusträning för vuxna, lägerverksamhet med inriktning AG & Trupp m.m 

Att digitalisera verksamheten, med både tävlingar och träningar, är något som blivit verklighet under året framför allt när restriktionerna har försvårat och 

delvis stängt ned tränings- och tävlingsmöjligheterna. Det var länge osäkert om vi skulle kunna genomföra vår stora trupp-tävling, STG Open men med 

mycket planering kunde vi genomföra den i mindre skala och dock utan publik, tävlingen kunde i stället ses digitalt vilket var mycket uppskattat.  

STG Academy och vår satsning på utbildning har fortsatt under året. Att ha de högst utbildade ledarna, oavsett nivå eller verksamhetsgren, är rätt sätt för 

oss att hålla en hög kvalitet i det vi erbjuder som förening. Tyvärr har vi inte kunnat genomföra så många utbildningar som tänkt med tanke på restriktioner 

men även här har vi genomfört utbildning digitalt. 

 

 

 

 



 

  

 

Vårt arbete med en sund värdegrund och en positiv föreningskultur fortsätter. Vi är trygga med att vår förening sedan länge arbetar på rätt sätt med en 

kultur där vi hjälper varandra att ge alla individer möjlighet och förutsättning att nå just sin potential. Vårt mål är alltid att ha gymnasten i fokus där ledare, 

föräldrar och förening jobbar tillsammans som ett lag! 

Under året har vi synts i media och i olika typer av marknadsföringskanaler som tex, TV reportage på SVT om hur Covid-19 påverkat våra gymnaster, artikel i 

Solidsport News- ”STG:s räddning - en digital verksamhet”, Gymnastikuppvisning i Friends Arena under Arena Run, Musikhjälpen där STG genomförde – ”Ett 

steg på händer för varje krona”. Vi har också varit med i inspelning av Tv programmet ”Duellen” som kommer sändas under våren 2021.  

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 tävla, träna och trivas. 

Läs mer om hur året har varit i vår barn/bredd-, Bas-, Trupp-, och AG-verksamhet under respektive sektions egen avdelning.  

Avslutningsvis ett par ord om vår ekonomi. Då resultatet för 2020 varit bättre än budget har föreningen en god ekonomisk grund för att fortsätta utveckla 

vårt erbjudande av högkvalitativ gymnastik och träning. Framför allt beror det bättre resultatet på att vi haft lägre utgifter än vad vi budgeterat med samt 

lite lägre kostnader för ledare. I vår verksamhetsplan för det kommande året kan du läsa mer om hur föreningens fortsatta fokus med höjd taget för en 

fortsatt osäkerhet vad gäller pandemin. Sammantaget så ser vi väldigt ljust på framtiden. 

Föreningschef – Stockholm Top Gymnastics  

Christina Wissinger  

 

 



 

  

BARN- OCH BREDDVERKSAMHETEN 

År 2020 kommer vi nog alla att minnas som året som inte blev som man hade tänkt sig. Året då vi alla fick tänka nytt, ställa om och anpassa oss efter snabba 

förändringar. 

Vi har under året haft många rekommendationer och restriktioner att följa och som vi anpassat oss efter, från Folkhälsomyndigheten, Riksidrottsförbundet 

och Gymnastikförbundet. Vi har under året fått hantera många nya och utmanande situationer, oftast med kort varsel. Vi har fått anpassa vår verksamhet på 

många olika sätt som till exempel maxantal av gymnaster i träningshallarna, restriktioner för olika åldersgrupper, olika åldrar som fått träna eller inte och vi 

har fått anpassa och justera träningstider. 

Idrotten och föreningslivet har påverkats mycket, men vi har nu mer än någonsin fått höra hur viktig idrotten är för välbefinnande och hälsa. Under två veckor 

i mars stängde vi ner verksamheten för att anpassa, tänka innovativt och för att hitta lösningar och nya möjligheter för en säker och trygg träning vid en 

pandemi. Det har varit viktigt för oss att vi kunnat fortsätta med träning för alla våra barn och ungdomar, om än med många anpassningar och 

förhållningsregler.  

Under året har vi fortsatt vår strävan efter att STG ska vara föreningen där du kan gympa under hela livet. Träningarna vara trygga, spännande och 

motiverande. Alla medlemmar ska känna sig betydelsefulla, få chansen att utvecklas och ha roligt. Dessa målsättningar arbetar barnverksamheten aktivt för 

under terminerna genom att skapa nya möjligheter, nya förutsättningar och att hela tiden utveckla befintlig verksamhet. Trots omständigheterna har vi haft 

stor efterfrågan och vi har haft möjlighet att starta upp ännu fler grupper. 

Vi har startat upp en ny typ av grupper - Babygympa på dagtid, för de allra yngsta 6 månader – 2 år.  Vi har utökat antalet Föräldrar- och Barngympa grupper. 

Vi erbjuder fler grupper för Vuxengympa i STG-hallen och Åkeshov, och också nu även i Mälarhöjdens gymnastikhall. Vi har startat upp - AG Barn och Ungdom, 

för gymnaster som tränat några år i våra guldgrupper och som vill träna mer fokuserat Artistisk Gymnastik och vi har flera extra träningar med inriktning mot 

AG och mot Trupp, för dem som vill träna fler gånger i veckan  

Vi har under året haft flera olika tematräningar ”Prova på dagar” då gymnasterna fått prova på AG eller Trupp i någon av specialhallarna.  

Inför sommaren anordnade vi intensivträningar för barn- och bredd vilket var väldigt uppskattat, totalt 9 stycken grupper, under en tre veckors period.  

Nytt för sommaren var också att vi erbjöd sommarträning under juli och augusti för vuxna. Mycket av denna träning var utomhus. Även digitala 

träningsprogram togs fram. 

Våra lovträningar och läger har fortsatt varit extremt populära och fullbokade. Dessvärre har vi varit tvungna att pga restriktioner halvera antalet deltagare. 

Under varje skollov – Jul/Nyår-, Sportlov, Påsklov och Höstlov har vi erbjudit lovträningar. Vi har även haft 6 stycken lägerveckor under sommaren.  

Vi har utvecklat och anpassat delar av vår träning för att kunna träna utomhus eller digitalt, när det varit möjligt. Vi har genomfört flertalet digitala 

träningsprogram och livesändningar.  

Våra traditionella vår- och juluppvisningar tvingades vi tyvärr att ställa in. Tränarna har gjort ett otroligt arbete för att hitta nya lösningar för att visa upp vad 

gymnasterna tränat på under terminens gång med tex filmning under träning, uppvisningar utomhus eller livesändningar. 

Vi är otroligt stolta över alla våra tränare som trots omständigheterna med förändringar, ibland med väldigt kort varsel, arbetat hårt för att följa alla 
restriktioner och göra träningen trygg och säker för våra gymnaster. Med ett glatt humör har ni fortsatt att utveckla och motivera våra gymnaster.  I en upp 
och nervänd värld har ni stått starka och varit en trygg och fast punkt för gymnasterna. Tack! 

 

 



 

 

BAS-SEKTIONEN AG OCH TRUPP 

Bas-sektionen fortsätter att växa så det knakar. Med en tydlig och genomgående röd tråd och ett väl fungerande samarbete mellan sektionerna har vi 

fortsatt att utvecklats och vii har nu fler tävlingsgymnaster än någonsin! 6 stycken BAS-AG grupper på steg 1 - mot steg 7, Regionspokalen och 4 stycken 

BAS-Trupper.  

Precis innan Covid-19 bröt ut, hann några av våra Bas AG -gymnaster tillsammans med AG-tävling göra en uppvisning i Friends Arena under Arena Run. 

Otroligt kul och spännande att få vara med på plats på ett sådant stort evenemang, många i publiken, filmteam och allt ljud och ljus.  

 

Pandemin har under året inneburit många anpassningar och förhållningsregler som till exempel reglerat maxantal av gymnaster och tränare i 

träningshallarna, perioder då kommunala hallar varit helt stängda och rekommendationer om att hålla avstånd och bara säkerhetspass. Träningarna har 

ändå fungerat bra och genomsyrats av träningsglädje, positivitet och samarbeta där alla har hjälpts åt för att utveckla och motivera gymnasterna. Vi har 

anpassat träningarna och haft en hel del träningar utomhus eller så har vi startat eller avslutat utomhus. Vi har tränat i mindre grupper än vad vi brukar. 

Våra tränare och gymnaster har snabbt anpassat sig efter varje ny restriktion som inneburit förändringar för vår träning. 

Tyvärr har de flesta tävlingar under året ställts in, vilket gjort att våra gymnaster inte haft möjlighet att visa upp sin fina utveckling på samma sätt som 

tidigare år.   

Vi har därför under året arbetat med att ta fram olika digitala lösningar för träning, tävling och uppvisning. Under året har vi arrangerat tävlingar digital 

både för både AG och Trupp vilket visat sig att fungera väl och varit väldigt uppskattat, inte minst för nära och kära som hejat på digitalt.  

Under året har vi stärkt upp vårt ledarteam och fått flera värdefulla tillskott av tränare både på AG och Trupp sidan. Många av våra ledare har vidareutbildat 

sig på någon av Gymnastikförbundet kurser, och vi har även fortsatt med våra internutbildningar. På internutbildningarna har vi bland annat gått igenom:  

SDT ledarskap, träningslära, löpskolning, styrka och balett. 

Vi är otroligt stolta och tacksamma över att ha ett sådant starkt tränarteam som med sin kunskap, energi och glädje, motiverat och utvecklat våra 

gymnaster trots att omständigheterna under året som gått inte varit helt lätta. Ni har ni hela tiden tänkt positivt och lösningsorienterat. Tillsammans har vi 

löst de utmaningar som dykt upp - tränare, gymnaster och föräldrar, vilket återigen bevisar vilket enormt bra team vi är! 

Framgång kan mätas på många olika sätt och inom idrotten mäts framgång oftast genom antal medaljer. För oss har detta år med glädje, gemenskap och 

samarbete bevisat att framgång är så mycket mer. Tack alla för ert engagemang som är så värdefull för våra gymnaster och även för svensk gymnastik. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

ARTISTISK GYMNASTIK 

På grund av coronavirusets framfart har detta år präglats av inställda tävlingar, läger och träningar. 

Förändringar i restriktioner med kort varsel som gjort att mycket av vårt arbete till stor del bestått av att snabbt förändra och anpassa verksamheten. 

Vi har under hela året kunnat bedriva verksamhet för våra gymnaster, dock med de anpassningar vi varit tvungna att göra har gymnasterna behövt gå ned i 

träningsmängd, tränat i andra hallar, samt även under perioder haft utomhusträning samt hemmaträning.  

Det har drabbat våra gymnaster över 15 år hårdast, då de under flera perioder inte tillåtits träna alls. Där har vi ändå kunnat erbjuda digital hemmaträning.  

Vi har arbetat med att organisera verksamheten vad gäller tränare, gymnaster, struktur och planering för att höja kvalitén på både verksamheten och enskilda 

träningar.  

Tyvärr har vi tvingats att ställa in flera av våra egna AG-tävlingar som Guldpokalen, Regionsfinalen för region Öst, och STG-Cup.  

 

LISBON International 

Precis innan Covid-19 bröt ut i världen hann våra juniorer och seniorer med att resa till Portugal och tävla en internationell tävling. Roberto var med som 

tränare och Erika Folestad som domare. Det var också första gången vi tävlade i den nya tävlingsdräkten.  

 

 

 

AG-dagar 

I maj genomförde vi två AG-dagar där gymnaster bjöds in till träning med Roberto, Camilla och Alva i Mälarhöjden. Det var mycket uppskattat och vi hade 

deltagare från flera olika klubbar. 

 

 

 

 

Mälarcupen ställdes in, med besked om detta dagen innan, våra gymnaster som skulle deltagit 

genomförde istället en ”uppvisningstävling” digitalt. 



 

.  

 

JSM och SM 

Tävlingarna genomfördes i Västerås med stränga Corona restriktioner. Ingen publik, begränsat antal personer i hallen, mycket handsprit. Det blev en märklig 

med ändå positiv upplevelse för gymnasterna att få tävla. STG vann lagtävlingen för juniorer och Malva tog hem silver i mångkamp. Även en del medaljer 

blev det under grenfinalerna både för juniorer och seniorer. 

 
 

Mälarcupen 

Ställdes in – så sent som dagen innan utsatt tävling. Våra gymnaster som skulle deltagit genomförde istället en ”uppvisningstävling” digitalt.  

 

 

Digital tävling i november 

För våra yngre gymnaster genomförde vi en digital tävling med Hammarbygymnasterna. Under två hela dagar live-streamade vi tävlingen från två olika 

hallar. Domarna dömde digitalt.   

 

Då inga landslagssamlingar har kunnat hållas har checkpoint genomförts digitalt. 



 

  

TRUPP 

2020 blev året som ingen trodde fanns. Året då allt ställdes in, munskydd blev normalt och presskonferenserna flödade.  

 

TRÄNA OCH TÄVLA 

Under en tvåveckorsperiod i mars stängdes verksamheten ner för att omstrukturera utifrån den plötsliga nya verkligheten. Omlottider slopades, antalet i 

hallarna sänktes, in- och utpassager planlagdes. Men alla kunde trots allt träna… för det mesta.  

Under vårterminen ställdes samtliga tävlingar in. Mästerskapen blev uppskjutna flertalet gånger och ställdes till slut in helt. Gång på gång kom nya datum, 

nya förutsättningar och nya restriktioner. En svår och hattig tid för oss alla.  

Sommaren kom och restriktionerna lättade något. Det planerade Danmarkslägret ställdes ändå in för att inte ta några risker i och med resande och boende 

på liten yta.  

Under tidig höst hade restriktionerna lättat. Inga tävlingar verkade bli av så vi bokade in ett läger för varje grupp inom landet som aktivitet istället. SM-, JSM- 

och USM-truppen åkte i augusti till Lingvallen i Ängelholm och hade ett riktigt kanonläger. Övriga trupper skulle ha åkt till Västerås men tyvärr fick också 

dessa ställas in när restriktionerna åter hårdnade.   

Under den korta tid som restriktionerna lättade och vi kunde se ljuset i tunneln arrangerade vi också STG Open. Kanske den enda tävlingen som faktiskt blev 

av under 2020.  

I vanliga fall är STG Open en tävling med proppfulla läktare och jublande publik hela helgen. Detta år genomfördes tävlingen med strikta coronaanpassningar.  

Endast två lag befann sig i hallen samtidigt och strikta scheman fanns både i stora hallen, illa hallen och även i STG-hallen där fristående tävlades separat. 

Antalet personer i hallen räknades och styrdes noga och ingen publik fick närvara. Istället tog vi hjälp av Solid Sport och livesände hela tävlingen. För att 

supporta föreningen kunde publiken därför detta år köpa ”soffbiljetter” istället för att bänka sig på läktaren.  

Trots allt och mot alla odds så fick faktiskt omkring 800 gymnaster tävla under denna helg, utan att träffa varandra. Trots massvis av extra instruktioner, 

regler och undantag så blev STG Open återigen en mycket uppskattad tillställning och tacksamheten flödade från gymnaster, tränare och föreningar.  

Senare under hösten ställdes återigen alla resterande tävlingar in och de återstående läger som skulle hållas i Västerås för de trupper som inte varit iväg 

ännu ställdes också in. Andra vågen av Covid var här, restriktionerna skärptes och det resulterade i att våra två äldsta trupper inte fick möjligheten att träna 

på många många veckor i hallen.  

 

 

 

 



 

 

TRIVAS 

Vad gör man ett sånt här år?  

Ingen trodde väl att det kunde bli så här illa. Samtidigt har vi också sett hur mycket laget, gympan och föreningen betyder för våra medlemmar. Självklart har 

vi alltid följt alla råd, rekommendationer och restriktioner som satts upp av regering eller Folkhälsomyndigheten. Något annat skulle aldrig ske. Men, vi har 

också jobbat hårt i att försöka hålla kvar, hålla i och hålla ut, precis som statsministern uttryck sig.  

Vi har inte kunnat ge våra gymnaster det dem vill allra mest. Hur mycket vi än försöker så kommer vi inte heller kunna erbjuda något som ersätter träningen 

och gemenskapen på samma sätt. Det är något som varje gymnast hanterar på sitt sätt och allt passar såklart inte alla men vi har försökt skapa alternativ. Vi 

har… 

…haft träningar har genomförts via Zoom. Det har varit fyspass, balett och allt möjligt. 

…kört ”Work Out Game” via Zoom – en rolig styrketävling online där vi kunnat utmana varandra.  

…testat på olika former av dans, yoga, kampsport och styrkeformer via Youtube och Zoom. Även om det varit en och annan lampa som farit omkull, tå som 

sparkats in i stolar och husdjur som stött för kamerorna så har det i övrigt gått bra.  

…haft gympafrågesport via Zoom. Gymnasterna fick svara på en rad frågor i en digital frågesport som också registrerade svar och poäng. Sedan samlades vi 

via zoom och gick igenom alla svaren.  

… haft frågestund där våra yngre gymnaster fått passa på att ställa frågor om gympa, motivation, målsättning och så vidare till sina äldre förebilder. Allt via 

Zoom såklart 

…haft teoripass i tumbling och trampett främst inriktat för de yngre så att kunskapen förhoppningsvis är ännu större när vi kan träna ordentligt igen 

…haft snackpromenader med våra äldsta trupper. När man tränat tillsammans så länge är ju såklart också gemenskapen något av det tråkigaste att mista 

under en sån här tid. När allt sker digitalt, man är hemma hela tiden och de dessutom inte alls får träna i hallen så var detta toppen. Vi gick ut på promenad 

på varsitt håll, hade gruppsamtal via Messenger och bara pratade om allt möjligt. Ibland med knasiga teman och ibland bara prat.  

…haft pepparkakshustävling via Zoom. Alla fick instruktioner någon dag i förväg för att kunna förbereda sig. Under 1,5 timme skapades det sedan fantastiska 

kreationer av pepparkakor via Zoom. De fina mästerverken fotades och lades upp på Instagram där också vinnarna presenterades i olika kategorier.  

…skapat en gemensam juldans (alla 8 trupper!) som klipptes ihop till en väldigt fin julhälsning.  

Vi är stolta över truppsektionen. Stolt över hur både tränare och gymnaster har tacklat allt, hattat runt med ändrade tider, dagar, hallar, regler, restriktioner 

etc.  

Tillsammans håller vi ihop, håller i och håller ut! Med hopp om ett bättre 2021 

 

 


