


ORDFÖRANDE HAR ORDET 

Vi lämnar nu 2021 år bakom oss. Ett år som återigen helt har präglats av pandemin. Men också av gymnastikglädje, 

hopp och kämpaglöd. Jag själv fick förtroendet att kliva in som ordförande vid årsmötet 2021 men har även 

dessförinnan suttit med i styrelsen några år. Något som jag är tacksam över då jag får vara med att bidra till att 

bibehålla och utveckla vår förening framåt. 

Första delen av 2021 var förutsättningarna för träning och tävling starkt påverkade av pandemin. Restriktionerna 

begränsade oss både avseende träning och tävling. Sakta men säkert under våren så blev det gradvis bättre  

förutsättningar för framför allt träning för samtliga våra gymnaster. Uppvisningar och tävlingar kunde däremot 

endast genomföras digitalt. Vi som förening har under hela pandemin arbetat proaktivt och kunnat ställa om när 

förutsättningarna har förändrats. Det har gjort att vi har kunnat både arrangera digitala tävlingar på AG och deltagit 

i digitala tävlingar för både trupp och AG. Något som har varit efterlängtat hos våra gymnaster. 

Till hösten lättade pandemin och förhoppningarna att vi nu kunde börja se slutet på restriktioner växte. Det var 

en härlig känsla när våra stora arrangemang under hösten STG open (trupp), STG cup (AG) och vår egen 

uppvisning kunde genomföras med publik. Det kändes som att både gymnaster, tränare, funktionärer och publik 

hade längtat att få se härlig gymnastik på riktigt. Jag är stolt över hur vår förening, tränare, anställda och alla 

gymnaster/föräldrar/funktionärer tillsammans genomför dessa arrangemang med stor professionalitet. Precis i 

slutet av året gjorde omikron sitt intåg och restriktionerna skärptes igen. Vi håller nu tummarna för att den här 

oförutsägbara pandemin trots allt går mot sitt slut på riktigt och att vi kan gå tillbaka till mer ”normala” 

omständigheter. 

Arrangemang och tävlingar i all ära. I vardagen är det träningspassen i gymnastiksalar, specialhallar och vår 

egen STG-hall som är grunden i verksamheten. Pandemin har ställt stora krav på våra anställda, tränare, 

gymnaster och föräldrar. För att klara att upprätthålla och utveckla verksamheten så som vi har gjort, har anställda 

och tränare hela tiden legat steget före. Planerat och omplanerat, samverkat och pusslat. Något som jag tycker 

att vi tillsammans har klarat väldigt bra. Vi har lärt oss mycket som vi också tar med oss in i planeringen framåt. 

Ekonomiskt har vi klarat även 2021 bra. Det beror både på att vi så aktivt har kunnat bedriva verksamheten och 

bibehålla och öka antalet medlemmar trots de förutsättningar som olika grader av restriktioner har gett oss. 

Pandemin har dock inneburit uteblivna intäkter från tex arrangemang och läger, något som vi delvis har fått stöd 

för. 

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.  

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. 

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 2021 och som vi nu lämnar bakom oss. Stort tack! 

Jag ser fram emot ett 2022 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 

När vi lämnade 2020 bakom oss kallade jag det ett förändringens år – ”året som ej var likt något annat ” När vi nu 

lämnar 2021 så är läget tyvärr nästan oförändrat. Pandemin håller i sig. Begränsningsförordningen reglerar hur 

många som får träffas och i skrivande stund betyder det att många möten och aktiviteter inom idrotten är inställda 

även nu. 

Våren 2021 tänkte vi att snart släpper det, snart får vi tävla under normala former igen, arrangera uppvisningar och 

läger. Hoppet är ju det sista som överger en. En klyscha kanske men vi har fortsatt jobba aktivt för att kunna 

genomföra och erbjuda det som är otroligt viktigt – rörelse, gemenskap och aktivitet för våra barn, ungdomar och 

vuxna.  

Under våren följde vi noga Folkhälsomyndighetens, Riksidrottsförbundets och Gymnastikförbundets 

rekommendationer gällande barns och ungas träning. Rekommendationerna begränsade oss och vi behövde 

planera och ställa om igen och igen, många gånger med kort varsel. Tyvärr så fick vi även nu ställa in vår populära 

sommaruppvisning. Det kändes extra tungt då vi vet hur viktigt det är för föreningen, inte minst ekonomiskt men 

också för att kunna visa upp vår fina verksamhet för nära och kära. 

Sakta men säkert blev det gradvis bättre och vi kunde arrangera digitala tävlingar och erbjuda läger. De digitala 

tävlingarna var oerhört efterlängtade inte minst för våra gymnaster. Det krävdes mycket arbete och noggrann 

planering för att kunna genomföra dem säkert med alla de rekommendationer och restriktioner vi fick förhålla oss 

till. Men med den grymma organisation vi har och alla de fantastiska föräldrar och övriga som ställer upp med sitt 

kunnande och med sin tid så blev det fantastiskt bra. Våra populära barnläger som vi erbjuder under lov i STG-

hallen och som är en stor intäktskälla kunde vi genomföra under sommaren, dock med restriktioner och noggrann 

planering. Samtliga läger var så gott som fulla vilket återigen visar hur viktigt det är med träning och gemenskap för 

våra barn och ungdomar.  

Till hösten lättade pandemin och vi såg ljuset i tunneln. Vi kunde genomföra vår stora och fantastiska trupp-tävling 

STG Open med publik, vilken lycka! Vi erbjöd även möjlighet att se tävlingen digitalt för dem som önskade. Återigen 

krävdes det noggrann planering och många timmars arbete för att hela arrangemanget skulle kunna genomföras 

så säkert som möjligt. Med nästan 1000 tävlande gymnaster och lika många i publiken kan vi bara konstatera – 

vilken succe! 



I december fick vi äntligen även arrangera tävling i artistisk gymnastik med publik. STG-Cup, Riksfinal och 

Riksmästerskap under en och samma dag. Det var ett tufft schema men återigen - vilken suverän organisation vi 

har som kunde planera och genomföra 3 tävlingar med ca 300 gymnaster och massor med publik på plats. Dagen 

efter var det dags för vår fantastiska juluppvisning – äntligen! Men inget ska ju gå enkelt - endast några dagar innan 

den helgen infördes krav på Covidpass vid större arrangemang. Tanken att ställa in allt bollades mellan oss i 

personalen och styrelsen. Nu skulle det krävas ännu mer arbete, ännu mer planering och ännu mer ideella 

funktionärer på plats. Skulle vi mäkta med? Vi behövde inte diskutera länge innan vi gemensamt tog beslutet att 

köra. Självklart skulle våra fantastiska gymnaster få tävla och visa upp sig inför publik! Jag är oerhört stolt och 

tacksam för er alla – vilket team vi är! Och vad bra det blev!  

Tyvärr skärptes restriktionerna igen precis innan jul och vi fick ställa in våra planerade barnläger under jul och nyår 

vilket såklart kändes tråkigt men nödvändigt. 

Även 2021 har vi klarat bra ekonomiskt vilket delvis beror på att vi kunnat bibehålla vår verksamhet i stor 

utsträckning och fått statliga bidrag för de tappade intäkterna som inställda arrangemang inneburit. 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. 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. 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!  

Jag vill också passa på att rikta ett stort tack till våra sponsorer som hjälpt oss under året, Glaskedjan, Rare 

Jewelry och Nymans Ur. 

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

avdelning. 

Träna, tävla trivas - STG hela livet!  

Föreningschef -Stockholm Top Gymnastics 

 Christina Wissinger 



BARN  OCH  BREDDVERKSAMHETEN 

STG 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. Träningarna ska vara trygga, spännande och motiverande. 

Under år med pandemi då vi alla har påverkats av rekommendationer och restriktioner har vi arbetat med att 

tänka innovativt och hitta nya möjligheter. Idrotten och föreningslivet har mer än någonsin sagts vara viktig för 

allas välbefinnande och hälsa, och vi har mer än någonsin strävat efter att våra träningar fortsatt ska vara en 

trygg, säker och glädjefull plats att gå till när mycket annat i livet har känts upp och ner vänt. 

Under året har vi fått hantera många nya och utmanande situationer, oftast med väldigt 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. 

Trots omständigheterna har vi haft fortsatt stor efterfråga och vi har haft möjlighet att starta upp ännu fler grupper 

och även breddat och utvecklat vårt grupputbud. 

Vi har nu två stycken föräldrar- & barngrupper för 2-4 år. Vår väldigt populära tonårsgympa har vi fortsatt att 

utveckla för att den ska bli ännu bättre och tillmötesgå just tonåringars önskemål. Gruppen tränar i STG-hallen 

där de har tillgång till massor av roliga och utvecklade redskap och kan välja helt vad de vill träna på och vad de 

tycker är roligast. Tonårsgympan är för tonåringar som önskar ha gymnastik som sin träningsform utan att behöva 

tävla, eller så kanske man har kommit på först i tonåren att gymnastik är fantastiskt kul. 

En stor succé från förra året och som vi haft möjlighet att startat upp ytterligare en till grupp är vår AG Barn & 

Ungdom, som nu blivit en AG Barn & Ungdom äldre och en AG Barn & Ungdom yngre. Grupperna är för 

gymnaster som går i vår barn- och breddverksamhet och som vill fokusera ännu 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 blir fullbokade direkt så fort bokningen öppnar. 

Vi har startat upp fler extra träningar för befintliga medlemmar, så att de gymnaster som vill träna fler gånger i    

veckan får möjlighet till att träna mer. Vi har fler grupper med olika fokusområde och inriktning mot olika discipliner 

inom gymnastiken. 



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

Vi har under året arbetat aktivt med integration av nyanlända, och stöttat flera familjer med att få gå på gymnastik 

hos oss, som annars inte hade haft möjlighet till detta.  

Tyvärr har vi fått pausa vår populära babygympa för våra allra yngsta gymnaster, 6 månader – 2 år pga 

pandemin.  

Under 2021 har vi haft träning för ca 80 st barn- och breddgrupper, runt om i Stockholmsområdet och i STG-

hallen.  

Utöver den ordinarie verksamheten har vi fokuserat mycket på att erbjuda ännu mer gymnastik löpande under hela 

året. Inför sommaren anordnade vi intensivträningar för barn- och breddgrupperna, totalt 9 stycken grupper, under 

en 3 veckors period.  

Våra lovträningar har varit fortsatt populära och fullbokade, och vi har erbjudit lovträningar under alla skollov i STG-

hallen. Under sommaren genomförde vi hela 8 stycken lägerveckor. Dessvärre var vi tvungna att ställa in sport- och 

jullovsläger pga restriktioner. Vi har påverkats av förhållningsregler med maxantal av deltagare och behövt anpassa 

antalet deltagare under alla veckor. 

Vi har även under skolloven arrangerat lägerträningar med olika inriktning och fokusområden, och även flertalet 

tematräningar som ”prova på dagar ” i någon av specialhallarna. 

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

STG Academy har under året genomfört flera digitala kurser för våra tränare.  



På grund av restriktioner fick vi tyvärr ställa in vår populära sommaruppvisning. Men glädjande kunde vi genomföra 

Juluppvisningen som nu var extra efterlängtat av alla gymnaster och föräldrar, nära och kära. Endast några dagar 

innan uppvisningen, infördes från Folkhälsomyndigheten krav på Covidpass vid större arrangemang, vilket blev lite 

extra spännande att klara av och hantera med så kort varsel. Under dagen genomförde vi 3 stycken fullsatta 

föreställningar med förväntansfull publik. Arrangemangsteamet lyckades genomföra en trygg och säker uppvisning 

utefter alla råd och rekommendationer. Tack alla som engagerade sig och hjälpte till att genomföra denna fina 

juluppvisning! Vilken fantastisk gympafest vi fick till! 

De flesta av oss har sett TV programmet Duellen som går på TV 3 och Viaplay. Under våren var det omöjligt att 

missa TV reklamen för programmet där våra gymnaster var med. I Duellen tävlade gymnasterna i en i en snurrig 

och uppochnervänd utmaning där det gällde att snurra flest gånger i barren eller på trampolinen. Undrar ni vem 

som snurrade mest? Se programmet på Viaplay.  

Sist men inte minst vill vi säga TACK till 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. Trots omständigheter med förändringar, oftast 

med kort varsel, har ni alla arbetat hårt för att följa alla restriktionerna och göra träningen trygg och säker för våra gymnaster. 

Med 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 våra gymnaster. Vi är även stolta över att så många av våra äldre  gymnaster hjälper till som ledare 

och ni är fantastiska förebilder. Tack! 



BAS AG OCH BAS TRUPP 

Bas-sektionen fortsätter att växa så det knakar. Vi har fortsatt arbetet med att organisera verksamheten och tagit fram ett 

strukturerat arbetssätt med en genomgående röd tråd och ett väl fungerade samarbete mellan de olika sektionerna.  Vi har ett starkt 

och väldigt kompetent tränarteam som utvecklar och motiverar gymnasterna, vilket resulterat i att vi har fler 

tävlingsgymnaster nu någonsin. Vi har fortsatt med interna utbildningar av STG Academy och även vidareutbildat ännu fler 

tränare efter Gymnastikförbundets utbildningsstege.  

Top Team Twisters,Top Team Kippers, Top Team Tumblers, Top Team Flippers, Top Team Cartwheelers och Top 

Team Rollers heter våra Bas AG grupper och tävlar på de svenska stegserierna och regionspokalen. Bas AG 

tränar 3-5 gånger i veckan i Mälarhöjden, Åkeshovshallen och i STG-hallen. Bas Trupperna heter Bas Trupp Svart, 

Bas Trupp Lila, Bas Trupp Vit och våra yngsta trupp gymnaster tränar i Bas Trupp Guld. Trupperna tränar 2-3 gånger i 

veckan i STG-hallen eller i Enskedehallen. De har även möjlighet att träna en gång till i veckan – Trampolin, i 

Engelbrektshallen.   

Året har inneburit många anpassningar och förhållningsregler men träningarna har trots allt fungerat väldigt bra och präglats 

av träningsglädje och positivitet där alla tillsammans hjälpts åt att utveckla gymnasterna. Vi har snabbt anpassat oss efter alla 

restriktioner som dykt upp, och har hela tiden strävat efter att tänka innovativt och hitta nya möjligheter för att alltid vara 

gymnasternas trygga och säkra punkt även i en pandemi.  

Grupperna har även i år haft flera olika lovträningar, och några av grupperna lyckades också komma iväg på läger. Några av 

våra BAS AG grupper åkte till Lingvallen vilket var väldigt roligt och uppskattat. Höghöjdsbanana var extra spännande. 

Grupperna har även passat på när restriktionerna tillåtit att ses på middagar eller andra lagaktiviteter. 



Tävlingssäsongen har på grund av pandemin tyvärr inte alls sett ut som vanligt, med många inställda tävlingar. Våra Bas AG 

och Bas Trupp har ändå kunnat fortsätta tävla men då främst digitalt. Vi har genomför flertalet digitala tävlingar under året, både 

AG och Trupp tävlingar. Vi kan numera se oss själva som expert på digitala tävlingar då vi aktivt arbetat med att utveckla 

tävlingsformen, möjliggöra digitala tävlingar och dessutom arbetat med att få digitala tävlingar som en godkänd tävlingsform.  Vi 

blev till och med tillfrågade att genom gymnastikförbundet hålla kurs i just digitaltävling. Som flest hade vi på STG -digitaltävling, 

100 st tävlande AG gymnaster, tävlade under två hela dagar, helt digitalt med livesändning från flera olika träningshallar runt om 

i landet. Totalt satt 38 stycken domare och 8 stycken bisittare digitalt . 

När så äntligen restriktionerna lättades och vi kunde tävla med publik kändes det helt fantastiskt. Äntligen fick gymnasterna  

få visa upp sin fina utvecklig för nära och kära. I november/december tävlade Bas AG STG-cup och Hammarby Julcup, nu 

Som vanligt presterade gymnasterna på topp med många fina prestationer och resultat. STG tog hem samtliga lagguld, 

vilket gör oss lite extra stolta. Bas Trupper tävlade bland annat SOL-cupen, Tyresö Trupp Cup och Maxi Haninge Trupp Cup. 

Många fina varv som resulterad i fina poäng och många grenmedaljer, som gratulerar vi tjejerna och tränarna till! 

Vi har ett otroligt starkt tränarteam som vi är väldigt stolta över. Vi är tacksamma för all tid och engagemang ni 

lägger på att utveckla och motivera gymnasterna. Strukturerade och välplanerade träningar, med en fantastisk 

samhörighet och gemenskap gör träningsmiljön för våra gymnaster till den absolut bästa tänkbara. Tack också 

alla tränare och föräldrar för ert engagemang kring våra aktiviteter och arrangemang under året. Att 

gymnasterna kunnat fortsätta att träna och tävla trots pandemi har känts väldigt viktigt för oss. Tack för året som 

varit och allt som ni tillfört föreningen!  



ARTISTISK GYMNASTIK 

Även detta år har till stor del präglats av coronaviruset och restriktioner med inställda tävlingar och läger som följd. 

Det utarbetades ett digitalt tävlingssystem där det gjordes möjligt att tävla mot andra klubbar från olika hallar i 

Sverige. 

I slutet på årets öppnades det äntligen upp och till gymnasternas stora glädje fick de äntligen tävla ”på riktigt” igen. 

Träningen har påverkats av mycket frånvaro på grund av karantänsregler och sjukdom, vilket har varit tufft för 

gymnasterna, som trots detta utvecklats fint under året. 

Året har också varit ett intensivt år för Alva Eriksson med många tävlingar utomlands och landslagssamlingar i sin 

satsning att kvalificera sig till internationella mästerskap. 

STG CUP och GULDPOKALEN  

Under våren arrangerade vi två digitala tävlingar med Hammarbygymnasterna och Visby GF. Tävlingarna 

streamades från tre olika hallar. STG Cup i mars och Guldpokalen i maj. 

WORLD CHALLENGE CUP, Kroatien 

Alva tävlar för landslaget och går till final i fristående där hon tar en 6:e plats. 

FLANDERS INTERNATIONAL, Belgien 

25-27 juni åker Alva på nästa landslagsuppdrag i Belgien. Återigen visar Alva en extra fin prestation i fristående

med poängen 12.6. 



ROM GYM TROPHY, Rumänien 

I september åker landslaget på sin sista uttagningstävling inför VM. Alva gör en bra insats vilket ger 50,25 i 

mångkampspoäng, det är första tävlingen hon kommer över 50p. Vilket tyvärr inte riktigt räckte till  till en plats i VM 

laget. Hon gör återigen en fantastisk insats i fristående där hon tar guld igen.  

SM & JSM, Västerås 2-3 oktober 

STG ställer upp med lag i både junior och senior klassen. I seniorlaget har vi Alva Eriksson, Malva Lundgren 

Winqvist, Tess Hartzell, Melissa Sandberg och Isabella Möller. Och i juniorlaget Amanda Helsing, Lova Folestad 

och Hedda Hartzell. Båda lagen tar silver. I mångkampen tar Alva brons och Amanda silver. Utöver det tar STG 

tjejerna även hem 6 grenmedaljer. 

JUNIORCUPEN, Malmö 23-24 oktober 

Amanda Helsing och Lova Folestad tävlar Juniorcupen med ett lyckat resultat där de placerar sig 1:a respektive 

3:a. Amanda kör också så bra så hon kvalificerar sig till Juniorlandslaget. 



JNM  

JNM utförs digitalt detta år. Amanda Helsing är uttagen att tävla i det svenska laget som tar hem bronset. 

MÄLARCUPEN ,6–7 november 

Alva Eriksson tar hem guldet i seniorklassen för andra året i rad. Emmy Malmberg tar guldet i youth klassen samt 

Tess Hartzell brons i Pokalenklassen. STG tar även hem ett antal grenfinalsmedaljer i de olika klasserna. 

FUTURE STARS, 6 november 

De yngre gymnasterna tävlar under Mälarcupen i Future Stars. Detta var också en uttagningstävling för laget som 

ska representera Region Öst vid Riksfinalen i maj. Adele Akhtarzand och Lo Vargas blev uttagna från STG.  



GYMNOVA CUP Belgien, 12–14 november 

Alva, Malva, Amanda, Lova och Emmy åkte tillsammans med Roberto. En bra erfarenhet för gymnaster att delta på 

en tävling med hög internationell nivå. Alva tog silver i barr och Malva silver i hopp.  

SVENSKA CUPEN, 20 november 

Malva Lundgren Winqvist vinner årets Svenska Cup. 

UNGDOMSCUPEN, 20 november 

Emmy Malmberg vinner årets Ungdomscup. Olivia Dahlborg tävlar för första gången steg 8 och tar hem bronset. 

Även Elin Ahlbäck tävlar första gången på steg 8 och tar guld i bom.  



HÖSTPOKALEN Vänersborg, 29 november 

Tess Hartzell, Melissa Sandberg, Tilde Borgklint och Hedda Hartzell tävlar denna tävling med rekordstort 

deltagarantal, hela 66 gymnaster startar. Melissa och Tess kvalificerar sig till Aspirantgruppen. 

STG CUP, 4 december 

Första tävlingen vi har kunnat arrangera sedan innan pandemin. Vi gjorde ett samarrangemang med Riksfinal och 

Riksmästerskapet där de flesta av våra gymnaster tävlade. Här tävlade Freja Nauska och Sigrid Dahlström som tog 

guld respektive silver i steg 6. 

RIKSFINAL, 4 december 

Adele Akhtarzand och Lo Vargas tävlade i laget för GF Öst i Riksfinalen som också vann lagtävlingen.  Lo Vargas 

tog även hem bronset i mångkampen. 



RIKSMÄSTERSKAPET, 4 december 

Amanda Helsing vann steg 8 och Lova Folestad blev 3:a. I steg 9 vann Malva Lundgren Winqvist. Både Amanda 

och Malva kvalificerade sig också till nästa steg. 

UTTAGNINGAR 

Slutligen detta år har Alva kvalificerat sig till seniorlandslaget, Amanda till juniorlandslaget, Malva till seniorgruppen 

samt Lova och Emmy till juniorgruppen.  

STG ACADEMY 

Vi har fortsatt utveckla STG Academy för att erbjuda utbildning internt samt fortsatt följa den progressionsstege som 

är utarbetad i föreningen.  



TRUPPGYMNASTIK 

Ännu ett år av pandemi och restriktioner. 

TRÄNA OCH TÄVLA 

Vårterminen startade med hårda restriktioner där våra äldsta gymnaster helt var uteslutna från våra kommunala 

hallar. SM-truppen, som var den trupp som drabbades hårdast av dessa restriktioner, kämpade på med alternativa 

träningar utomhus, digitalt från varsitt vardagsrum och i viss mån i STG-hallen.  

Senare under våren lättade äntligen restriktionerna igen och samtliga gymnaster var tillåtna inne i hallen, om än 

färre i antal samtidigt mot vad vi vanligtvis är. Gymnastiken är ju speciell på det sättet. Vi delar på specialhallarna 

och tränar alltid samtidigt som gymnaster från andra föreningar. Därför blev också restriktionerna ett stort pussel 

för oss då vi vanligen går omlott för uppvärmning och styrka exempelvis. Allt för att erbjuda träningstid för så många 

som möjligt.  

Tävlingarna under våren gjordes om till digitala. Trupperna spelade då in sina framträdanden i den vanliga 

träningshallen (med en kod som gällde en viss tid), utan publik. Efter någon vecka sändes tävlingen på youtube 

med allas bidrag ihopklippta och med kommentatorer och domare som dömde live via länk.  

Som om inte pandemin ställde till det nog så planerades en renovering av Enskedehallen under sommaren. Det är 

den specialhall där näst intill alla våra truppgymnaster tränar alla sina redskapsträningar. En renovering som enligt 

plan skulle tagit sex veckor, tog tillslut det dubbla… och lite till. Då Stockholms stad inte har fler specialhallar så 

fanns det heller inget erbjudande om ersättningshall. Under sommaren gick det ganska enkelt att lösa för de som 

skulle träna eftersom många grupper hade sommaruppehåll, men hösten blev lurigare. Det gick över två månader 

av höstterminen utan att någon trupp fick komma in i hallen. Det är alltså ungefär 150 av våra gymnaster som 

tappade cirka 9 timmar varje vecka av sin vanliga träning. Det blev en rätt svår nöt att knäcka. Vi sökte med ljus 

och lykta efter varenda överbliven timme i andra hallar i andra kommuner och hittade strötider här och där. Det var 

til exempel väldigt sena fredagkvällar för ett gäng i Järfälla samtidigt som en annan trupp fick åka ut till söderort. 

Detta varvades med de tider som fanns lediga i STG-hallen (som dessvärre inte uppnår kraven i takhöjd och redskap 

för de flesta trupperna). Vi hittade även tid för läger i Hudiksvall under två helger där vi då kunde sprida ut grupperna 

ännu mer på de få tider vi fått tag på här hemma. Tiderna och dagarna blev ett väldigt flängigt schema som alla 

kämpade med. Föräldrar fick skjutsa hit och dit, gymnaster fick träna på andra dagar, andra tider och många väldigt 

obekväma tider och tränarna försökte pussla ihop så att alla pass blev bemannade. Det var minst sagt en kaotisk 

start på hösten men som med allas hjälp och tålamod ändå blev en helt okej lösning med de givna förutsättningarna. 



Under hösten kunde även årets upplaga av STG Open arrangeras. Vår egen trupptävling. Givetvis fanns det en del 

restriktioner kvar men tävlingen kunde ändå genomföras på ett relativt ”vanligt” sätt. För de allra flesta, så blev STG 

Open den första tävlingen på omkring två år med en faktisk publik. Vilken stämning! Det var en enorm glädje hos 

gymnasterna och ett ordentligt hejande på varandra. Som alla hade saknat detta!  

Ungefär 1000 gymnaster tävlade under helgen och vi hade lag från både norr och söder i landet. Även fem italienska 

lag var anmälda till tävlingen men de tvingades i sista sekund göra om sin medverkan till digital istället för fysisk på 

plats då restriktionerna vid inresa i Sverige och utresa i Italien hade hunnit skärpas igen. Ganska snart efter STG 

Opens genomförande så hårdnade också restriktionerna igen och fler tävlingar ställdes in eller gjordes om till 

digitala tävlingar.  

Trots att den fysiska publiken var tillåten så fanns en striktare gräns för antal och STG Open sändes därför också 

live på nätet för den som ville se från säkert avstånd i soffan. Livesändningarna har varit mycket populära och har 

tittats på i hela landet och även utomlands.  

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.  

TRIVAS 

Pandemin har ställt till med mycket och under lång tid. Den har krävt sina ”offer” även vad det gäller antalet 

medlemmar och motivation men vi kan också se hur mycket gympan och föreningen betyder för våra medlemmar. 

Både gymnaster, föräldrar och tränare har haft ännu ett tufft år där insatserna många gånger har varit större än 

belöningarna. Men för den som har hållit i och hållit ut så har också ett starkt gympahjärta växt sig ännu starkare.  

Antalet aktiviteter, lagkvällar, bruncher och annat som normalt sett sker hela tiden har varit få. Såklart. Men varje 

lag har kämpat vidare med olika små aktiviteter för att hålla ångan uppe.  



Efter 2020, första året med pandemin så skrev vi att 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. Det 

stämmer fortfarande. Kanske ännu mer. Visst har pandemin gett oss flera smockor. Vi har tappat några tappra, vi 

har stått utan hall, vi har tävlat utan publik och vi har haft smitta, sjukdom och lång återhämtning. Men i det 

mörkret så har vi också sett ett gäng medlemmar som slitit för att få ihop ett schema, tränare som åkt hit och dit 

för enstaka timmar i olika ändar av staden, gymnaster som gillat läget och passat på att bli starkare istället för att 

kunna snurra volter, föräldrar som har försökt stötta istället för att klaga på att behöva hämta en 10-åring klockan 

22 i en annan kommun. Och så vidare. Det kan vem som helst se, att det är en verksamhet att känna värme i och 

vara stolt över, och det är vi verkligen!  
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