Ordförande har ordet
Vi fortsätter med obruten, oförtruten entusiasm är kämpa för en sund, hälsosam, rolig och kvalitativ träning
genom vårt Stockholm Top Gymnastics. Vi växer genom att ständigt kunna erbjuda stor variation av
gymnastikträning. Vårt mål är att alla ska kunna hitta en grupp som kan erbjuda god träning på den nivå och
svårighetsgrad som man önskar. Genom att satsa stort på barn och breddgymnastik ges det därefter goda
möjligheter att fortsätta till den inriktning som passar bäst inom disciplinerna trupp och artistisk gymnastik.
Inom barn och bredd är Alla Kan Gympa också ett viktigt inslag som vi känner stark för och försöker erbjuda
alla som vill ha god träning. En viktig målsättning är att kunna erbjuda ett brett utbud även när man blir
äldre och kanske inte vill eller kan satsa på en avancerad gymnastik som är inriktad på tävling och svår
träning. Även om vi vill kunna erbjuda gymnastik på hög nivå så är det lika viktigt att kunna erbjuda kvalitativ
gymnastik på bredden när man blir äldre. Här har vi en nisch som har vuxit det senaste året och som vi tror
kan expandera ännu mer och det handlar om tonårs- och vuxengympa. Hit kommer de som verkligen vill
gympa för att träna och må bra, och för att det är kul.
Vår satsning på BAS-grupper inom trupp och AG har fallit väl ut och fortsätter att växa, vi erbjuder en
kvalitativt bra träning i trygga miljöer för dem som kan och vill komma vidare i sin träning. Den stegvisa
upptrappningen i olika svårighetsnivåer handlar också om en trygghet och säkerhetskontroll att utvecklas i
sin individuella takt och träna på en säker och trygg nivå.
Utöver alla barn, ungdomar och vuxna som tränar för att må bra och ha kul så ﬁnns det en mindre grupp
som satsar mer och vill tävla och prestera på hög nivå. För dessa gymnaster som tränar för att tävla både
nationellt och internationellt erbjuder vi också god och hållbar träning. Våra satsningar leder till att vi har
gymnaster på mästerskapsnivå inom både trupp och AG som tävlar för svenska landslaget, vi hade även
många ﬁna prestationer under SM i Malmö i somras.
Personalen består av, utöver våra tränare, ett kansli som ombesörjer planering och all den administration
som behövs för att leda en förening med många olika grupper runt om i stan med många olika nivåer av
barn och breddgymnastik. Våra anställda ledare är en fantastisk tillgång för både gymnaster och ideella
ledare som på olika sätt får ta del av deras kunskap och kompetens. Bland annat genom ett väl utvecklat
internt utbildningsprogram -STG Academy- som är populärt bland våra duktiga ledare. Vår egen fasta
tränarbas delar gärna med sig av sina kunskaper och erfarenheter vilket är mycket uppskattat bland våra
duktiga ideella tränare.
Vi fortsätter att glädjas över vår alldeles egen hall som vi försöker utnyttja så mycket som möjligt med olika
aktiviteter vid olika tider. När våra gymnaster är i skolan ﬁnns det möjlighet att använda vår hall till alternativ
som kan handla om mamma-barn gymnastik, företag eller andra som har möjlighet att nyttja utrymmet på
dagtid. Annars är hallen utnyttjad till fullo under högprioriterad tid, eftermiddag/kväll och helger, av våra
gymnaster. Lite senare under kvällstid kommer unga vuxna och vuxna till våra träningar. Under loven när
terminsträningen har uppehåll fyller vi hallen med glada skollediga barn som gymnastiserar, leker, tränar,
umgås och lär för livet i en härlig miljö.
Stockholm Top Gymnastics fortsätter vara en god opinionsbildare som ställer höga krav på idrottsverksamheten och försöker påverka idrotten i stort hur viktigt det är att låta idrotten växa utifrån barnens
perspektiv på barnens villkor och ingen annans, där vi som förening och vuxna är de som guidar barn och
ungdomar rätt utan att styra utifrån vuxna villkor och önskningar. Barnens vilja, motivation och
förutsättningar måste vara vägledande.
Här kommer Barnkonventionen in som en viktig ingrediens när den nu också har blivit lag. Vår idrott har
redan tidigare varit skyldig att följa Barnkonventionen enligt Gymnastikens och vår egen Uppförandekod, så
egentligen är det ingen förändring. Det viktiga är att idrotten ska bedrivas utifrån utövarens egna villkor.
Barnkonventionen blir lag 2020 vilket visar att vi har valt rätt väg som för ﬂera år sedan startade ett
målmedvetet arbete för att bedriva en trygg och hållbar idrottsverksamhet utifrån barnens och ungdomarnas perspektiv, där deras vilja och mål styr hur vi försöker tillgodose varenda gymnasts önskan efter allra
bästa förmåga inom de gymnastiska discipliner som vi tillhandahåller. Vi erbjuder en bred och kvalitativt god
barngymnastik som sedan kan leda vidare till inriktning inom AG och Trupp.

Vår ambition är att vara ledande inom våra verksamhetsområden med att erbjuda den bästa tänkbara
kvaliteten på vår verksamhet, god gymnastik genom hela livet på den nivå var och en önskar genom en
duktig, stabil och välutbildad ledarkår.
STG vill ha världens bästa idrottsföräldrar som har en sund inställning till sina barn och ungdomars träning
och supportar gymnasternas egen ambition att utöva sin idrott för att må bra och nå de mål som
gymnasterna själva har. För att uppnå detta mål är vi till fullo transparanta och vill ha föräldrarnas
delaktighet i att förstå och se gymnasternas träning utifrån deras eget perspektiv och respektera det
fantastiska arbete som utförs i träningshallen under ledning av deras ledare. Vi strävar efter ett
hundraprocentigt samarbete mellan förening, tränare och föräldrar för att nå ett bästa resultat för varje
enskild gymnast.
Vårt motto är Träna, Tävla och Trivas. Att trivas och må bra med sin träning är en förutsättning för att helhet
och slutresultat ska bli bra. Det är en mycket viktig ingrediens som vi inte glömmer bort. Detta uppnår vi för
var och en med kvalitativ och hållbar träning i trygg miljö.
Jag vill också avsluta med att rikta ett stort TACK till alla engagerade STGare som under 2019 lagt ner tid,
kraft och stort engagemang för vår förening och våra ﬁna gymnaster.
Vi fortsätter kämpa för ett härligt STG med fokus på fortsatt hållbar utveckling!
Ordförande - Stockholm Top Gymnastics
Else Oleskog

Föreningschef
Tiden går fort när man har roligt, och det är roligt att jobba med gymnastik och en förening med sådan
härlig kultur och utveckling som STG. Vi är en välmående och välskött föreningen och det märks. Det är
många som vill komma och gympa med STG och vara med i vår ﬁna gemenskap. Det har resulterat i fortsatt
tillväxt i medlemsantal och vi har under året med råge passerat 1500 medlemmar när vi slutar för året på
hela 1670 medlemmar.
STG är föreningen där vi vill att man ska kunna gympa hela livet. Under året har det bland annat uttryckts
sig i att intresset för våra vuxengympagrupper har fortsatt att öka vilket innebär att vi ökar antalet vuxengrupper från två till tre vårterminen 2020. Vidare har vårt arbete med ”Alla kan gympa” gjort att föreningen
blivit nominerad till Julianpriset 2019 i kategorin ”Delaktighet” något som vi är väldigt stolta och glada över.
Att vi som förening med eldsjälen Mimmi Wingren i spetsen kan bidra till inkluderande och utvecklande
aktiviteter för barn och ungdomar med funktionsnedsättning känns oerhört bra. Integrationsfrågor är
viktiga i dagens samhälle och här har vi under året i samarbete med KFUM och Norrmalms stadsförvaltning
hjälpt till med integration av ﬂyktingbarn med gymnastiken som medel.
STG Academy och vår satsning på utbildning har under året tagit fart och vi har tagit fram en stor mängd
utbildningsmaterial för samtliga verksamhetsgrenar som vi börjat implementera i verksamheten. 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. Att erbjuda den bästa utbildningen är också ett sätt att attrahera ledare till
föreningen.
När efterfrågan på att gympa i STG ökar då fortsätter vi att utmanas av att lösa tillgång på dels ﬂer duktiga
ledare, men också ﬂera ändamålsenliga lokaler. Den nya ﬁna specialhallen i Mälarhöjden är ett välkommet
tillskott dit vi nu har expanderat vår verksamhet för både AG och Trupp men det behövs ännu ﬂer hallar.
Vårt arbete med en sund värdegrund och en positiv föreningskultur fortsätter - Inte alltid utan utmaningar.
Nu har Barnkonventionen blivit svensk lag men 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 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 tävla, träna och 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 -125 890 kronor. 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 är att alla som vill ska få möjlighet att träna gymnastik, oavsett ålder, utveckling eller
tidigare kunskaper. 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 hela tiden utveckla beﬁntlig verksamhet.
Under året har vi fortsatt arbeta med att möta efterfrågan från alla som vill börja med gymnastik hos oss. Vi
har breddat och utvecklat vårt utbud för att på ett ännu bättre sätt erbjuda gymnastik för alla.
Vi har startat ﬂer föräldrabarngrupper för de allra yngsta barnen, 2-4 år. Vi har fortsatt med vår populära
tonårsgympa och ökat antalet vuxengympa-grupper.
Vi har startat upp ﬂer extraträningar för beﬁntliga medlemmar, så att de gymnaster som vill träna ﬂer gånger i
veckan får möjlighet till det. Nytt för året och som blivit en riktig succé är att vi startat upp extraträningar med
fokus och inriktning mot olika discipliner inom gymnastiken. ”Extra träning med inriktning mot Trupp” och
”Extra träning med inriktning mot AG”. Nytt är också att vi erbjuder ﬂer pojkar gymnastik i våra yngsta barnoch breddgrupper.
Under 2019 hade vi ca 70 stycken barn- och breddgrupper i åldrarna 2-50 år, runt om i Stockholmsområdet
och i STG-Hallen.

Vi har fortsatt utmaning med att redskapen i idrottshallar inte håller den standard som vi önskar eller att det
till och med saknas redskap i skolidrottshallarna. När skolorna väl köper in något nytt redskap är idrottslärarna
rädd om redskapen och låser in dem, så att ingen annan kan använda dem. Hallfrågor och anpassade redskap
för gymnastik i skolidrottshallar har varit ett hett ämne under de senaste åren och även uppmärksammats i
media. Vi hoppas att med gemensamkraft och stöd från Gymnastikförbundet Öst ska detta förbättras framöver.
Vi är tacksamma över STG-Hallen och att vi kan erbjuda gymnaster träning i vår ﬁna gymnastikhall. Med
massor av roliga och utvecklande redskap har hallen blivit omåttligt populär och fylld av gympaglädje varje
dag. Vi har haft möjlighet att inreda spegelsalen med nya och ﬁna gymnastikredskap för att möte efterfrågan
av alla barn som vill träna i vår hall. Våra läger som vi har i STG-hallen under alla skollov, är väldigt uppskattade.
Under året har vi haft 10 stycken barn- och breddläger. Roliga redskap, nya övningar, gladiatorerna, dansuppvisning, ﬁlmvisning, pyssel och uteträning med bad. Vi har även som standard att alltid arbeta med vår värdegrund.

Vi fortsätter att utbilda våra ledare både via Gymnastikförbundets utbildningar och också genom internutbildningar. 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.

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.

Även våra BAS Trupper har tävlat i ﬂer olika föreningstävlingar under året och presterat på mycket ﬁn nivå.
Bas Trupp Vit representerade föreningen på Alvikskolans dag vilket var väldigt uppskattat.
Grupperna har startat egna Instagram konton där man kan följa deras utveckling, gympaglädje och även få
några träningstips.
Med sann gympaglädje, gemenskap och ett fantastiskt tränarteam som hela tiden utvecklar och motiverar våra
gymnaster, har samtliga grupper och gymnaster gjort en otrolig utveckling under året! Tack alla, för ert
engagemang! Tillsammans bygger vi gymnastik för framtiden!

Artistisk Gymnastik
För att skapa en mer organiserad verksamhet har det under året arbetats med att ta fram ett mer
strukturerat system.
Ett första steg blev att istället för att ha färgnamn på grupperna döpa om dem till något som säger något om
den verksamhet som bedrivs i gruppen och att det även blir betydligt ”roligare” att ha ett namn som
associeras till gymnastik samt en internationell linje och röd tråd från namnet
Stockholm Top Gymnastics.
Samtliga gruppnamn startar därför med namnet ”Top”. Exempelvis Top Team Rollers, vilket betyder
kullerbytta. När man kommit en bit på väg heter gruppen Top Team Cartwheelers, vilket betyder hjulning
osv.
Till varje grupp har vi kopplat dokument som innehåller vad man tränar på som förutom text och
beskrivningar även innehåller bilder och ﬁlmer. Detta används som underlag och stöd för våra tränare i
grupperna samt som grund i våra interna utbildningar som då blir en steg-för-stegutbildning för våra tränare.
STG Academy har under året hållit två utbildningar i grundträning.
För att skapa en stark verksamhet har vi 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 ledarteamet.
Detta arbete med en tydligare röd tråd i vår utbildningsstege och att ännu mer uttalat arbeta tillsammans
som ett stort tränarteam syftar även till att ytterligare förenkla det naturliga ﬂöde mellan grupperna som vi
ser är en framgångsfaktor för en bra verksamhet. Det underlättar också samarbetet mellan våra olika
sektioner och ger oss rätt plattform för vårt arbete med SDT – det vill säga att det är gymnastens egen
drivkraft och vilja som är grunden för all utveckling.
I augusti öppnade Mälarhöjdshallen. Ett bra komplement till Åkeshovshallen för framförallt yngre
gymnaster. Tyvärr blev hallen betydligt mindre än vad som från början var planerat, av ekonomiska skäl.
Vilket tyvärr resulterade i att det är mycket trångt, redskapen står på varandra.
Under året har vi arbetar nära fysioterapeut, Christine Andrén. Hon har fortlöpande tagit hand om våra
gymnaster samt gjort screening på gymnaster i AG-tävlingssektionen.
Träning och tävling
Landslagsläger, Bosön 2-6 januari
År 2019 startades med landslagsläger på Bosön för våra landslagsgymnaster. Över 75 gymnaster och tjugotal
tränare och fysios från kvinnlig och manlig artistisk gymnastik, rytmisk gymnastik och trupp
gymnastik samt trampolin samlades tillsammans för olika föreläsningar, fystester, screening och träning. Med
på lägret från STG var Alva Eriksson, Malva Lundqvist Wingren och Emilia Schmekel.
Grand Prix of Women Artistic Gymnastics, Nîmes 26 januari
Top Team mini åkte till Frankrike för att delta på Grand Prix , Nimes. Det var en fantastiskt bra
organiserad tävling med ﬂera hundra gymnaster från bl.a. England, Spanien, Italien, Rumänien, Ukraina och
Surinam för att nämna några. Det var första gången dessa gymnaster ﬁck möjlighet att tävla
utomlands. De kommer nu hem många erfarenheter rikare. Alla gjorde en bra tävlingsinsats. Ellen Gakios tog
brons och Fanny Liander Nyberg blev fyra i sin tävlingsklass. I den yngre tävlingsklassen blev Emmy
Malmberg fyra. Efter tävlingen var det stor gymnastikgala med fullsatta läktare där vi gjorde ett framträdande och vann ett pris, för vad förstod vi inte riktigt –men roligt var det!

Lissabon International WAG/MAG, Lissabon
I mars bar det av till Lissabon. Alva Eriksson, Malva Lundqvist Wingren och Tess Hartzell åkte tillsammans
med Roberto, Erika representerade STG som domare. Det var en väldigt rolig tävling på hög nivå där
tjejerna gjorde en fantastisk prestation och kom hem med inspiration inför den nya tävlingssäsongen.
Club Team Classic
30/31 mars arrangerade STG tillsammans med Järfälla gymnasterna ” Club Team Classic”, en lagtävling för
AG- gymnaster på nivå regionspokalen. Thea Hartzell, Thea Hansson, Melissa Sandberg och Selina Håkansson tog hem guldet i lagtävlingen.

Ungdomsmötet och Challenge, Eskilstuna 27 april
På Ungdomsmötet vann Ellen Gakios på steg 7. Våra juniorer och seniorer tävlade Challenge, vilket
resulterade i att Malva Lundqvist Wingren blev uttagen att representera Sverige på JNM samt att både
Malva och Alva Eriksson representerar Sverige på Flanders International.
Junior Nordiska Mästerskapen i Kvinnlig AG i Västerås 17-19 maj
Deltagande länder: Sverige, Norge, Finland, Norge, Färöarna och Danmark.
Malva Lundqvist Wingren var med och representerade Sverige.
Riksmästerskap i Östersund
Guld för STG i lagtävlingen! Bronsmedalj för Tess Hartzell och Amanda Helsing på steg 8. Ellen Gakios blev
vinnare på steg 7 och bronset gick till Emmy Malmberg.

SM och JSM, Malmö 26 juni - 2 juli
STG representerades av juniorerna Tess Hartzell, Emilia Schmekel, Malva Lundqvist Wingren, Tyra Malmberg,
Livia Lindbäck och Vida Sandberg och var och en av dem bidrog till segern i lagtävlingen! I mångkamp tog
Malva brons och Alva Eriksson tog silver i senior tävlingsklass. Tjejerna nådde fantastiska resultat också i
grenﬁnalerna: Malva och Tyra kom etta och tvåa på Hopp. Emilia visade vad hon kan på Barr och tog brons.
Tjejernas strålande serier på Bom och Fristående ledde till silver och brons för Emilia och två bronsmedaljer
för Alva i sina respektive tävlingsklasser.
Mälarcupen, Stockholm 1-3 november
STG gymnaster presterade på topp och tog Guld i lag! Alva Eriksson vann Senior mångkamp och Bronset gick
till Kristina Undheim. Senior grenﬁnal: Alva Eriksson vann tävling på fristående, tog silver på Barr och Bom
och Brons i tävlingen på Bom gick till Kristina Undhiem. Bronsmedaljer vann båda Malva Lundqvist Wingren i
tävlingsklassen Junior mångkamp och Amanda Helsing som tävlade i Youth mångkamp. I Junior grenﬁnal
vann Malva på Hopp. I barren presterade Tess Hartzell på topp och kom etta och Malva kom trea på prispallen. I grenﬁnalerna på Youth blev Amanda vinnare på Barr och kom trea på Fristående. I Sverigepokalen tog
Ellen Gakios silvermedalj i mångkamp och brons i grenﬁnal på Barr. Fanny Liander Nyberg tog silver på Bom.
På Steg 7 gick guldet till Emmy Malmberg och silver till Julia Gakios och på steg 6 ﬁck Amélie Huldén bronsmedalj.
Gymnovacup, Keerbergen, Belgium 9-10 november
14 olika lag från 10 nationer och nästan 100 tävlande gymnaster samlades i staden Keerbergen, Belgium för
att tävla Artistisk Gymnastik på riktigt hög nivå. Emilia Schmekel, Amanda Helsing, Malva Lundqvist Wingren
och Alva Eriksson representerade STG.
STG-CUP & Juluppvisning!
Den långa tävlingssäsongen avslutades med vår egen tävling, STG-Cup samt juluppvisning med tema
” Kalle Ankas Jul” vilket blev en fantastisk show för alla våra gymnaster! En riktig härlig avslutning på terminen.

Trupp
2019 har varit ett utvecklande, framgångsrikt och glädjefyllt år på truppsidan. Färeningens truppverksamhet
växer så det knakar och nu börjar vi bli varma i kläderna i vår nya stora verksamhet. Bara i år har vi kunnat
starta två nya trupper under höstterminen och utökat antalet timmar som truppverksamheten är igång med
ytterligare tjugo timmar i veckan.
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. De två nya trupperna som startats under
våren har just erbjudit möjligheten att själv välja intensitet och träningsmängd på sin träning. Båda trupperna är i ungefär samma ålder men den ena, Trupp Svart (2008-2010), tränar tre gånger i veckan och har
längre ledighet under skolloven
samtidigt som Trupp Intensiv (2009-2011) erbjuder truppträning fyra gånger i veckan med mer träning
under skolloven. Välja och vraka beroende på hur mycket man vill gympa!
TRÄNA
Vårterminen startade med ett nyårsläger där våra trupper åkte till Växjö tillsammans i två
omgångar. 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 fortsatt 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 SDT-ledarskapet som vi jobbar med.
Under sommaren åkte trupperna på ett uppskattat sommarläger i Helsinge, Danmark. SM-truppen och
JSM-truppen deltog i Helsinge International Camp med gymnaster från hela Europa vilket var väldigt roligt.
Två av våra tränare var också med som inhyrda expert-coacher under detta camp. Veckan efter åkte resterande trupper till samma anläggning och under fem dagar 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.

TÄVLA
Under 2019 har trupperna bland annat…
…tagit GULD på Riksettan
…tagit SILVER på Rikstvåan
…tagit BRONS på JSM
…som enda förening ställt upp med TVÅ lag på JSM
…ställt upp med TVÅ lag på USM
…kommit trea på JNM-kvalet där vi var 0,12 poäng (!) ifrån en JNM-kvaliﬁcering
…representerat STG som totalt 16 lag på nationella tävlingar
2019 arrangerades också, som tidigare år, vår egen 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. Tävlingen
är omåttligt populär, blir fullbokad på ett par dagar och vår största utmaning numera är att hitta plats för
alla trupper och gymnaster 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 fortsatt arbeta med sitt ledarskap med syftet att genom forskningsmetoden ”selfdetermination 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. För att sudda ut gränserna mellan Bastrupp och Trupp har vi även
bjudit in Bastruppernas tränare till detta forum.
-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. Brunchbuﬀér och ﬁlmkvällar har
upplevts tillsammans, vi har skuttat i trampolinparker och vi har bowlat och gjort hinderbanor.
-Gymnasterna och tränarna har skapat egna uppvärmningsdanser med olika teman och lärt ut till varandra.
-En 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 Facebookgrupp 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 skapat en gemensam Instagram ”stgtrupp” där föreningens truppverksamhet i stort kan följas
-Vi har provat alternativ träning så som dansat ”Feminine Vibe”, haft löpcoachning och gymstyrka.
-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.

