
BAS AG och Trupp

Bas-sektionen fortsätter att växa och utvecklas. Vi har fortsatt arbetet med att organisera verksamheten och 
tagit fram ett strukturerat arbetssätt som är implementerat. Vi har ett starkt och väldigt kompetent tränarteam 
som alla hjälps åt att utveckla och motivera våra gymnaster vilket resulterar i både framgångar och 
gympaglädje. Vi har under året haft fler tävlande gymnaster än någonsin, i föreningens historia.  

För att skapa en stark och framgångsrik verksamhet har vi under året jobbat med att bygga ett stort 
tränarteam i och runt grupperna. Detta gör att tränarna lär och utvecklas av varandra och att gymnasterna lär 
känna samtliga tränare som finns runt dem i tränarteamet. STG Academy har under året tagit fram en stor 
mäng utbildningsmaterial och hållit i två kurser för våra tränare. Johan Wikås har haft två stycken 
internutbildningar för våra Bas Trupp tränare.
Med en röd tråd i vår utbildningsstege och träningsplanering, samtidigt som hela tränarteamet arbetar 
tillsammans och på samma sätt ser vi som en framgångsfaktor. Med en tydlig röd och ett flöde mellan 
sektioner bygger vi gymnastik för framtiden.

Under skolloven har vi erbjudit extra träningar och läger för gymnasterna. Grupperna har under året haft flera 
övernattningsläger, middagar och andra lagaktiviteter. Några av grupperna har även rest bort på läger. 
Vi avslutade vårterminen med ”eftersäsongsträning ” för att sedan startade upp den nya höstterminen med 
”försäsongsträning”. 

BAS AG har under året tävlat på flera olika tävlingar med fina resultat. De har tävlat på egna arrangerade 
tävlingar så som Guldpokalen, Minipokalen, Novembercupen, STG-CUP och andra föreningstävlingar som tex 
HG CUP. I samtliga tävlingar har STG tagit hem lagguld, vilket gör oss väldigt stolta och visar på en väl 
fungerande verksamhet! 

STG arrangerade även Regionskvalet (steg 5-6) för region Öst, där Isabelle Hetling och Amélie Huldén tog sig 
vidare och fick representera Region Öst på Riksfinalen i Östersund.

Under året har vi utvecklat ett anpassat tävlingsprogram - Ungdomspokalen, för de gymnaster som tävlat 
svenska stegserierna men som strävar mot att tävla regionspokalen.
Tillsammans med Järfälla Gymnasterna sjösatte vi en ny typ av AG tävling som vi kallade ”Club Team Classic” 
– en Lagtävlig för AG gymnaster på nivå regionspokal/steg 5-6. Tävlingen blev en stor succé, med tävlande lag 
från hela landet. 

2022



ORDFÖRANDE HAR ORDET

2022 har varit det första året utan några restriktioner från pandemin – äntligen! Nu har vi kunnat 
bedriva vår verksamhet i ett normalläge med fulla träningslokaler, läger, tävlingar och 
uppvisningar. Läget i världen har varit dock oroligt under stora delar av året, något som också har 
påverkat oss. Kriget i Ukraina, höga elpriser och inflation påverkar även vår verksamhet och 
ekonomi. När det är oroligt i världen känns det extra viktigt att vi kan fortsätta att bedriva och 
utveckla vår verksamhet. Att barn och unga kan idrotta i trygga miljöer är det bästa vaccinet mot 
ohälsa som finns. Något som jag är stolt över att vi kan erbjuda.

Jag kan konstatera att vi har lyckats väldigt bra med våra mål och ambitioner. Vi har klarat 
pandemiåren bra vilket gjort att vi har haft en stabil organisation och ekonomi att utgå från. Vi 
växer fortfarande som förening men i en lägre takt och vårt fokus har varit på att konsolidera 
verksamheten. 

I vår verksamhetsplan för 2022 har vi valt att fokusera sex fokusområden.

Kvalitet: Arrangemang och tävlingar i alla ära. I vardagen är det träningspassen i gymnastiksalar, 
specialhallar och vår egen STG-hall som är grunden i verksamheten. Vi ser att vi har kunnat 
bedriva en hög kvalitet i vår verksamhet från barn-bredd och basverksamheten till våra 
tävlingsgrupper. På uppvisning och tävling har våra gymnaster sedan fått glänsa med sin 
utveckling. Jag blir varm i hjärtat oavsett om det är ett träningspass, på våra uppvisningar eller när 
jag ser på en tävling vad vi som förening åstadkommer.  

Utbildning av våra ledare: Vi har fortsatt med vårt vinnande koncept med STG Academy, vårt 
eget utbildningsprogram för våra ledare. Det underlättar i rekrytering och att bibehålla tränare för 
framför allt barn/bredd och bas-verksamheten. Vi är också stolta över att vi under året har haft 
tränare med landslagsuppdrag både inom AG och trupp. 

Bredda vårt utbud: Vår förening har en verksamhet som jobbar med både bredd och topp. Alla 
ska kunna gympa! Våra barn- och breddgrupper, baby-gympa, vuxengympa, alla-kan gympa för 
gymnaster med funktionsvariationer, basgrupper för AG och Trupp och tävlingsnivå för både elit 
och trupp upp på nationell och internationell nivå. Det är det här som gör vår förening så stark. Det 
vi inte har lyckats med under året och som vi hade som ambition var seniorgympa, vi fortsätter 
envist under 2023 för att lyckas även med detta.

Samarbete mellan sektioner och grupper: Vi ser att vi mer och mer får samarbetena mellan 
sektioner och grupper att fungera i vardagen. Resultatet blir en rörlighet mellan grupper och också 
att gymnaster rör sig mellan AG och trupp. Detta skapar förutsättningar för att våra gymnaster vill 
och kan fortsätta med gymnastik genom livet.



Värdegrund och barnkonvention: Föreningens arbete med vår värdegrund är grundläggande 
och något som vi aldrig för ge avkall på. Vi arbetar hela tiden aktivt med vår värdegrund. Glädje 
och utveckling, Öppenhet och omtänksamhet samt Trygg miljö är våra värdegrundsord som vi 
som förening fokuserar på när vi organiserar, genomför och följer upp vår verksamhet oavsett om 
det gäller träning eller tävling. 

I detta arbete är föräldrar en väldigt 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.

Alla ska känna sig trygga och må bra hos oss. Vårt motto är Träna - Tävla – Trivas och just trivas 
är den viktigaste ingrediensen för att må bra i träning och tävling.

Nå toppen: Elitåret har varit intensivt framför allt på AG-sidan. Vi ser att vår långsiktiga satsning 
ger resultat med två stycken gymnaster på landslagsnivå och även att vi har en stabil återväxt på 
ungdoms- och juniorsidan. EM där Sverige lyckades kvalificera sig som lag till VM och sedan VM i 
Liverpool visar att vår ambition ger resultat. På Truppsidan har vi varit representerade med tränare 
som varit med och vunnit  EM-guld för damlandslaget. Även här fortsätter vi långsiktigt med att 
våra gymnaster ska kunna nå internationell nivå.

Ekonomiskt har vi klarat även 2022 bra. Det beror både på att vi så aktivt har kunnat bedriva 
verksamheten och bibehålla och öka antalet medlemmar. 

Jag vill rikta ett stort tack till alla som är med och bidrar till att Stockholm Top Gymnastics är den 
fantastiska förening vi är idag. Det gäller alla från våra härliga gymnaster, duktiga ledare och 
personal men också till alla andra som på olika vis stöttat och bidragit under 2022 och som vi nu 
lämnar bakom oss. Stort tack!

Jag ser fram emot ett 2023 med hopp och tillförsikt i att vår förening ska fortsätta utveckla 
verksamheten med Träna, Tävla och Trivas i fokus.

Ordförande – Stockholm Top Gymnastics 
Lena Engstedt



FÖRENINGSCHEF

Dags att summera jubileumsåret 2022 och jag vill börja med att rikta ett stort tack för året till alla ni 
som gör vår förening så fantastisk, våra aktiva gymnaster, tränare och anställda. Våra 
samarbetspartners och sponsorer och inte minst alla ni ideella krafter som gör det möjligt för oss 
att erbjuda träning och aktivitet för våra medlemmar. 

Året började storslaget då vi på vår stora våruppvisning bjöd in till födelsedagsfest för att fira att 
föreningen fyller 30 år!  Det blev en härlig fest där alla våra aktiva fick fira tillsammans med 
föräldrar, släkt och vänner. Många var det som ville fira tillsammans med oss och vi slog 
publikrekord! Våra arrangemang är otroligt viktiga för föreningen och det ideella engagemanget är 
avgörande för att uppvisningar och tävlingar skall kunna arrangeras och bli så bra som möjligt. 30 
års firandet fortsatte under hela året med olika aktiviteter och roligheter runt om i sektionerna. 
Föreningen bjöd även in till en inspirationsföreläsning där vi fick ta del av simmerskan Michelle 
Colemans fantastiska resa inom elitidrotten.

STG vill kunna erbjuda bra och säker träning för alla som önskar och då vi ser ett ökat intresse 
har vi även under 2022 arbetat aktivt med att kunna ta emot fler inom barn- och 
breddverksamheten och har även breddat vår bas/tävlingsverksamhet inom truppsektionen vilket 
bidragit till att vi kan erbjuda fler barn och ungdomar träning. Att erbjuda gymnastikträning med 
kvalité är viktigt för oss och under året har vi satsat stort på att utbilda våra tränare via 
gymnastikförbundet och genom STGs egen utbildningskanal STG Academy. 

Vi har aktivt fortsatt arbetet med integration av nyanlända, vi har stöttat flera familjer som kommit 
till Sverige från Ukraina och kunnat erbjuda dem träning och gemenskap i vår förening. 

Vår egen hall - STG hallen är en unik tillgång som ger oss möjlighet att erbjuda fler gymnaster 
redskapsträning på hög nivå samt den ger oss möjlighet att erbjuda läger under lov för barn och 
ungdomar. Den är även en samlingsplats där vi kan hålla utbildningar och andra aktiviteter. Hallen 
har under året genomgått besiktning vilket visade att den håller god kvalité och säkerhet. Under 
2023 kommer vi att köpa in och förnya en del av redskapen för att ytterligare höja kvalitén. 

STG är en förening med ambitioner att vara bäst i Sverige inom våra tävlingsdiscipliner och nå 
internationell nivå inom vår idrott. Under 2022 har vi haft flera gymnaster i landslaget och i 
förberedande grupper till landslag samt tränare med landslagsuppdrag. Våra tränare är högt 
utbildade och rutinerade och föreningen arbetar kontinuerligt med att säkerställa att våra 
gymnaster får de bästa förutsättningarna att lyckas i sin satsning. Vi är stolta och glada över de 
framgångar vi fått under 2022 med deltagande gymnaster på både EM och VM inom kvinnlig 
artistisk gymnastik. 

Föreningen har en god ekonomisk grund för att fortsätta erbjuda högkvalitativ gymnastik och 
träning. Vårt arbete med en sund värdegrund och en positiv föreningskultur fortsätter. Idrotten ska 
vara en trygg miljö där alla känner sig välkomna och delaktiga. Att arbeta för en trygg idrott kräver 
att arbeta förebyggande, att ha kompetensen att upptäcka om något händer och kunna agera om 
det gör det. Vi är trygga med att vår förening arbetar på rätt sätt med en kultur där vi hjälper 
varandra att ge alla individer möjlighet och förutsättning att nå just sin potential. Under 2023 
kommer vi att genomföra kundnöjdhetsundersökning för att ge oss ytterligare underlag för att 
kunna förbättra föreningens redan höga nivå på kvalitet och kundnöjdhet.  

Vårt mål är alltid att ha gymnasten i fokus där ledare, föräldrar och förening jobbar tillsammans 
som ett lag! I vår verksamhetsplan för det kommande året kan du läsa mer om föreningens 
fortsatta fokus på kvalité, värdegrund och vårt mål – gympa hela livet! 
Läs mer om hur året har varit i vår barn/bredd-, Bas-, Trupp-, och AG-verksamhet under 
respektive sektions egen avdelning.

Jag vill rikta ett stort tack till våra sponsorer Glaskedjan, Rare Jewelry och Nymans Ur.

Träna, tävla trivas - STG hela livet! 

Föreningschef -Stockholm Top Gymnastics 
Christina Wissinger



BARN OCH BREDDVERKSAMHETEN

Efter några år med pandemi har vi under 2022 med förnyad kraft fortsatt vår strävar efter att vara 
föreningen där du ska kunna gympa genom hela livet. Alla medlemmar ska känna sig 
betydelsefulla, få chansen att utvecklas och ha roligt hos oss. Träningarna ska vara trygga, 
spännande och motiverande - en glädjefylld plats att gå till för alla åldrar.  

Vi har haft fortsatt stor efterfråga på våra grupper och vi har för att möte denna stora efterfråga 
fortsatt att starta upp ännu fler grupper och även breddat och utvecklat vårt grupputbud. 

Vi har startat upp en "ny gammal" grupp som fick pausas under pandemin - Babygympa för barn 
från 6 månader till 1.5 år. Vi har två stycken föräldrar- & barngrupper för 2-4 år. Vår populära 
tonårsgympa har vi fortsatt att utveckla för att den ska bli ännu bättre och tillmötesgå just 
tonåringars önskemål. 

Succén från förra året då vi startade upp två nya grupper: AG Barn & Ungdom äldre och AG Barn & 
Ungdom yngre har vi utvecklat ännu mer och erbjuder mer träningsmängd efter önskemål. Vi har 
även startat upp ytterligare en ny grupp för de yngre gymnasterna - AG Barn Mini för 4-6 
åringar. Dessa grupper är för de gymnaster som gått i vår barn- och breddverksamhet och 
som vill fokusera mer på Artistisk gymnastik. Gruppen tränar 1-3 gånger i veckan och börjar 
känna på hur det är att tävla. 

Våra vuxengympa grupper försätter att vara omåttligt populära och vi har under 2022 även träning 
under sommarmånaderna, Juli/Augusti. Vi har även haft en vuxengympagrupp för friidrottare 
som sett gymnastikträning som ett bra komplement till sin friidrottsträning. 

Vi har startat upp ännu fler extra träningar för befintliga medlemmar, så att de gymnaster som 
vill träna fler gånger i  veckan fått möjlighet till att träna mer. Vi har grupper med olika inriktning och  
fokusområde som  AG eller Trupp gymnastik. 

Vi har fortsatt att bredda vår verksamheten med fler medlemmar som är pojkar i våra barn- 
och breddgrupper. 

Vi har under året arbetat aktivt med integration av nyanlända, och vi har hjälpt till och 
stöttat flera familjer från Ukraina, så att de kunnat få gå på gymnastik hos oss.

Under 2022 har vi haft ca 70 stycken unika barn- och breddgrupper per termin, i åldrarna 
från 6 månader - 50 plus, runt om i träningshallar i Stockholmsområdet och i STG-Hallen.



Vi har arbetet för att kunna erbjuda ännu mer gymnastik löpande under hela året, med ännu fler läger 
och olika typer av intensivträningar. Under perioden mellan terminsavslutning och sommarlovet 
erbjöd vi intensivträningar för barn- och breddgrupperna, totalt 9 stycken grupper, under en 3 veckors 
period.  

Vi har under året genomfört hela 11 stycken lägerveckor för barn- och breddgymnaster. 

Vi har även arrangerat flera olika lägerträningar med olika inriktning och fokusområden i 
specialhallerna Åkeshovhallen eller Enskedehallen.  

Vi har under året investerat mycket för att utbilda och vidare utbilda våra tränare både via 
Gymnastikförbundets utbildningsstege samt genom internutbildningar, och vår STG Academy. 

Nu när vi äntligen kunde ses igen efter pandemin passade vi på att genomföra en större 
ledarträff för alla våra barn- och breddgruppstränare, med aktivitet och efterföljande 
internutbildning. Vi hade verkligen superkul och vi var så glada över att äntligen kunna ses igen!

2022 har vi firat 30 års jubileum! Detta uppmärksammades lite extra på vår jubileumsuppvisning den 
27 mars med tema födelsedagsfest. 3 fullsatta föreställningar där vi firade våra 30 gympaår 
rejält med alla gymnaster, ledare och publik. Juluppvisningen den 4 december slog publikrekord i 
Åkeshovshallen och blev även den en rejäl gympafest med så mycket glädje och gemenskap!

Sist men inte minst vill vi säga TACK till alla våra fantastiska ledare för året som gått Ert engagemang, 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 gymnaster väljer att bli tränare. Tack för 2022!



BAS AG OCH BAS TRUPP

BAS-sektionen fortsätter att växa och utvecklas för varje år som går. Det är ett ständigt 
pågående arbete att organisera verksamheten och vi känner att vi har tagit fram ett 
strukturerat arbetssätt som är implementerat och som fungerar väl. Vi har ett starkt och väldigt 
kompetent tränarteam som alla hjälps åt att utveckla och motivera våra gymnaster vilket resulterar 
i både fina framgångar på gympagolvet  och massor av gympaglädje. 

Att vi har ett sådan stark och framgångsrik verksamhet tror vi beror mycket på att vi fortsatt vårt 
arbete med att bygga ett stort och kompetent tränarteam i och runt grupperna. Detta gör att tränarna 
lär och utvecklas av varandra och att gymnasterna lär känna samtliga tränare som finns runt dem i 
tränarteamet. Vi fortsätter att utbilda våra tränare via gymnastikförbundets utbildningsstege samt 
internutbildningar, STG Academy. 

Under hösten påbörjade vi även en ny drive av vår ledarskapsfilosofi i föreningen, först ut var BAS-
trupp tränarna. SDT, eller ”self-determination-theory” är en ledarskapsteori kring motivation och 
självbestämmande som vi jobbar intensivt med för att efterleva på bästa sätt. Som utbildare inom 
teorin är det väldigt kul att se vilket mottagande som finns, med vilket intresse våra ledare tar in 
denna metod och vilket engagemang och driv det finns bland alla våra ledare. Det tål att sägas 
många gånger. Nästan alla våra ledare är personer som gör detta utöver allt annat de redan har i 
sina liv. Jobb, familj, skola och så vidare. Förutom alla måsten där omkring så tar de sig all tid de 
bara kan för att leda våra gymnaster mot sina mål och med en vilja att göra det på ett riktigt bra sätt. 
Vi skulle kunna dubbla antalet tränare för att möta den efterfrågan som finns men så här är 
verkligheten. Engagerade, kunniga och drivna tränare som kan och vill lägga den tiden som behövs 
utöver allt annat som behöver göras – de växer inte på träd. Det är en utmaning, att hitta tillräckligt 
många sådana, men de vi har förtjänar alla applåder, kramar och high fives de kan få! 

Under året har BAS-trupperna tränat och tävlat som vanligt igen, utan restriktioner och 
utan digitala anpassningar, 2022 har varit ett år där trivseln och glädjen stått över 
tävlingsprestationer och resultat. Efter en lång pandemi har vi äntligen fått göra det vi gillar mest och 
vi har njutit av att äntligen få gympa fullt ut!

Under sommaren kunde vi välkomna hela 80 nya gymnaster från vår interna kö till våra BAS-trupper 
och under julen ytterligare omkring 30 nya gymnaster! 



För våra BAS AG gymnaster har det varit ett mycket spännande, utvecklande och roligt år då vi tex 
passat på att tävla många olika tävlingar, och nu äntligen med publik igen! Vi har tävlat  egna 
arrangerade tävlingar så som Guldpokalen samt flertalet föreningstävlingar som HG CUP, All Star 
Trophy, VGF-Cupen, Rikskampen i Västerås, för att bara nämna några. 

Top Team Kippers/Tumblers  tävlade sin första internationella tävling - Åland Invitational i April. 

Under skolloven har vi erbjudit extra träningar och läger för gymnasterna. Grupperna har under året 
haft flera övernattningsläger, middagar och andra lagaktiviteter. Några av grupperna har även under 
året rest iväg på läger. 

I december arrangerade vi Guldpokalen 2022 i Åkeshovhallen och tävlingen blev som vanligt en 
stor succé! Ca 200 tävlande gymnaster på steg 1-10 och Regions- och Rikspokalen. Vi 
får så otroligt fin feedback på våra arrangemang. Välorganiserade, roliga, härlig gemenskap och 
väldigt väl genomförda för att bara nämna några av kommentarerna. TACK alla som hjälper till att 
göra våra arrangemang så lyckade!



ARTISTISK GYMNASTIK

År 2022 blev ett fantastiskt år på många sätt. Framförallt att vi äntligen kunde träna, tävla och resa 
utan begränsningar på grund av  coronarestriktioner.

Stora framgångar för alla våra gymnaster, stora som små, men framförallt Alva Erikssons 
deltagande på EM och VM, samt på VM även Malva Lundqvist Wingren.

Vi har under året sett till att resa, tävla mycket och varit på träningsläger med alla gymnaster. 
Efter en så lång period utan detta behövde gymnasterna på nytt skaffa sig tävlingserfarenhet, och 
för de yngsta blev det en helt ny erfarenhet att tävla ”på riktigt” med många gymnaster och publik.

RIKSMÄSTERSKAP 30 april, Stockholm

I steg 7 tar Alva Lindén silver i mångkamp och guld i fristående,  Elvina Dahlborg silver i barr. I 
steg 8 blir det ett brons i fristående för Lova Folestad. STG tar hem guldet i lagtävlingen.

JSM & SM 28-29 juni, Linköping

I seniortävlingen tar Malva Lundqvist Wingren silver och gör en så pass hög poäng att hon blir 
uttagen till seniorlandslaget.

Amanda Helsing blir svensk juniormästarinna och STG blir även svenska juniormästare i lag. 

På seniorsidan hade vi i år inget deltagande lag.

I juniorernas finaler tar Amanda Helsing guldet i barr och Emmy Malmberg silvret. Amanda tar 
även silver i bom och fristående och Lova Folestad brons i fristående. Malva avstår finaltävlingen 
så hon åker till Nordiska Mästerskapen.



Nordiska mästerskapen, 2-3 juli, Island

Alva Eriksson och Malva Lundqvist Wingren tävlar i det svenska laget som tar hem 
lagguldet. Alva tar även guld i fristående och silver i barr. Malva tar silver i hopp.

MALTA träningsläger

En veckas träningsläger på Malta för alla gymnaster som inte är med i landslaget. Gymnaster och/
eller tränare från Malta, Italien, Portugal, Camerun, Polen och Canada deltog. 



EM i Munchen 11-14 augusti 

Alva Eriksson blir uttagen till och tävlar sitt första EM, där Sveriges lag kvalificerar sig för en plats på VM.

     Karsruhe, Tyskland 30 sept – 2 okt

Alva och Roberto inbjuds att tävla den Tyska Bundesliga som en förberedelse inför VM.

RIKSCUPEN 22 oktober, Stockholm

I steg 7 tar Elvina Dahlborg silver i barr.  I steg 8 kommer Olivia på en andraplats samt tar guld i barr 
och brons i bom. I samma steg tar Elin Ahlbäck silver i bom. STG tog även brons i lagtävlingen.

JUNIORCUPEN 22 oktober, Stockholm

Lova Folestad svensk juniormästarinna och Emmy Malmberg tar tredje platsen. Lova tar även 
silver i barr och bom samt brons i hopp. STG vinner även lagtävlingen genom Lova Folestad, 
Emmy Malmberg och Alva Lindén.



Vi fortsätter att utbilda våra ledare både via Gymnastikförbundets utbildningar och också genom internutbild-
ningar. STG Academy har haft två utbildningar i grundövningar och även tagit fram utbildningsmaterial som gör 
att alla tränare i föreningen oberoende av sektion tränar och utvecklar gymnasterna på liknande sätt redan 
från start.  

Något vi är väldigt stolta över är att STG - Alla Kan Gympa med ledning av Mimmi Wingren, nominerats till S:t 
Julianpriset 2019, i kategorin delaktighet. Delaktighet och inkluderande kännetecknar hela vår verksamhet och 
det är därför extra roligt när det uppmärksammas. 

Vi har som vanligt arrangerat våruppvisning och juluppvisning. Var och en av uppvisningarna hade tre fullsatta 
föreställningar. Årets teman var ”Melodifestivalen” och ”Kalle Ankas Jul”.

TACK alla våra fantastiska ledare för året som varit! Ert engagemang, 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. 

VM i Liverpool 29-31 oktober

Alva Eriksson och Malva Lundqvist Wingren var med i det svenska laget som tog en 18:e plats.

FUTURE STARS 5 november, Stockholm

Internationell tävling på stegserier och Pokalenserierna. Sigrid Dahlström tar brons i fristående. 
Melissa Sandberg tar guld i hopp och brons i bom.

MÄLARCUPEN 6-7 november, Stockholm

Youth tar Elin Ahlbäck bronset i mångkamp, samt går till final i tre redskap där hon tar guld i 
bom, silver i fristående och brons i barr. Team STG blir bästa svenska lag och tar brons i lagtävlingen.



GYMNOVA CUP 9-13 november, Belgien

Mycket hög nivå på årets tävling med ett flertal landslag på plats. Stor erfarenhet och roliga 
dagar för våra gymnaster, med boende hos familjer, bankett med mat och dans m.m.
Malva Lundqvist Wingren gick till final i hopp.

HÖSTPOKALEN 21 november, Västerås

Melissa Sandberg och Alva Lindén tävlade Höstpokalen.  De blev båda uttagna till Aspirantgruppen 2023.  



HÖSTCUPEN & SVENSKA CUPEN, 26-28 november, Malmö

Alva Lindén vann steg 7 samt tog guld i barr och bom samt brons i fristående. Sigrid Dahlström 
tog andra platsen i steg 7 samt guld i fristående, silver i bom samt brons i barr. Emmy Malmberg 
tog silver i hopp och barr i steg 8. Olivia Dahlborg tog i steg 9 andraplatsen, samt guld i barr och 
bom och brons i hopp och fristående. Det blev även ett brons i lagtävlingen.

Under året har Lova Folestad och Emmy Malmberg varit uttagna i Juniorgruppen. Efter årets 
resultat har Emmy Malmberg och Olivia Dahlborg blivit uttagna till juniorgruppen 2023.

BESÖK AV TRÄNARE FRÅN BRASILIEN
Under 20-30 december har vi haft besök av gästtränare Helio Coutino från Brasilien.



TRUPP GYMNASTIK

TRÄNA OCH TÄVLA

Efter två år av pandemi började allt gå tillbaka till det normala igen. Alla åldersgrupper var välkomna 
att träna i våra kommunala hallar och tävlingarna körde igång igen. Som vi längtat!

Vårterminen körde igång med buller och bång, inte minst med det stora födelsedagskalaset 
och 30-årsuppvisningen! Under uppvisningen visa trupperna upp sig i de olika redskapen till 
musik som använts av tävlingstrupperna genom åren. Dessutom fick SM-truppen gästande 
gymnaster från föreningens allra första ursprungliga SM-trupp som också var med och dansade en 
del av sitt fristående. Så kul!

Tävlingarna avlöste varandra och det var sådan otrolig glädje både på golvet och på läktaren över att 
äntligen få vara igång på riktigt igen. Tjejerna njöt verkligen och den härliga stämningen 
fyllde allihop av er gympaglädje. 

Under hösten arrangerades vår omåttligt populära STG Open. Tävlingens högsta klass växer för 
varje år och det gäller att vara snabb med sin anmälan innan det blir fullt – för fullt blir det, och fort! 
Ungefär 1000 gymnaster tävlade under helgen och vi hade lag från både norr och söder i landet. 
Jag uppmanar verkligen er alla att besöka hallen under STG-Open. Det är en otrolig stämning och 
till skillnad mot många andra idrotter så skriker vi oss hesa av hejarrop och klappar händerna, inte 
bara åt våra egna lag utan åt motståndarna också. Varje tävlande lag får ett sånt fint stöd och det 
är svårt att inte bli tårögd när hela hallen lyfter på det sättet. 



TRIVAS
Äntligen har vi fått lov att umgås igen! Det har ordnats lagdagar, övernattningar, det har 
hoppats i trampolinparker, badats, grillats, busats och bakats. 

Lagaktiviteterna har blivit fler och med hjälp av föräldrar har vi börjat ta ikapp allt sociala vi 
missat under pandemin. 

Under året ökade truppsektionen från 8 tävlingstrupper till 10 tävlingstrupper och ungefär 50 nya 
gymnaster kunde välkomnas in i sektionen. Faktum är att vi har dubblerat antalet truppgymnaster i 
tävlingssektionen från 2020, trots pandemin!

Vi har fortsatt att utveckla våra tränare via utbildningar via gymnastikförbundets utvecklingsstege och 
vi uppdaterat väldigt många licenser under året. Vi har även haft internutbildningar med bland annat 
SDT-utbildning, ledarskapsteori kring motivation och självbestämmande som vi jobbar intensivt med 
för att efterleva på bästa sätt. 

Vi är så otroligt stolta och tacksamma över alla våra  engagerade, kunniga och drivna tränare – 
Tack för allt som ni gör! 




