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K O R T  O M  Å R E T  S O M  G Å T T  

Projektet Gymnastikarena Åland sattes igång – en ändamålsenlig hall för gymnastiken ska byggas! 

Trenden håller i sig med ökade besökssiffror i Bollhalla och vi är nu uppe i 20000 enskilda besök per år.  

Vi växer på bredden och på höjden och har verksamhet för alla åldrar. Barngrupper, hobbygrupper, 
vuxengrupper, tävlingsgrupper och landslag. Vi har 43 olika grupper och varje vecka är det 50 timmar 
verksamhet i Bollhalla!  

S T Y R E L S E A RB E T E  

Under verksamhetsåret har styrelsen haft fyra protokollförda styrelsemöten samt ett årsmöte. Många inofficiella 
möten hölls via sociala medier. Årsmötet hölls i mars, som också är brytpunkten för den nya styrelsen.  

V E R K S A M HE T  

Vårt mål är fortsättningsvis det samma: att barn och ungdomar ska få en positiv bild av gymnastik och idrott, 
där gymnastiken ger en bra grund för fortsatt utveckling. Alla barn och ungdomar ska bli sedda och känna sig 
betydelsefulla. Vi vill stimulera barn och ungdomar att fortsätta inom gymnastiken och skapa ett livslångt 
intresse för idrott. Samtidigt vill vi ge de gymnaster som vill satsa på att nå toppen de förutsättningar och 
möjligheter som krävs. Det ska finnas plats för varje enskilt barn som vill hålla på med gymnastik. Vi vill sätta 
Åland i rörelse. 

Barn och ungdomar utgör den allra största delen och det är också de som är vår kärnverksamhet och de vi 
satsar på.  

Följande verksamhetsformer fanns inom föreningen 2018: 

Bollhallaskoj är en ny grupp som körde igång hösten 2018. Det är en icke-ledarledd, men 
övervakad, drop-in verksamhet för barn upp till sex år. Vi öppnar dörrarna till Bollhalla på 
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fredagmorgnar och då får barn med sina föräldrar komma och utforska hallen och testa på 
utifrån sin egen nyfikenhet. Varje fredag har vi 35-45 barn och deras föräldrar i hallen! 

Knattesprattel riktar sig till barn i 3-7 årsåldern och är mycket populärt. Antalet grupper ökar 
för varje termin och vi är nu uppe i sju grupper. Barnen tränar upp sin koordination och motorik 
genom att springa, hoppa, balansera, åla, stödja, hänga, rotera, klättra och snurra.  

Basgymnastik är till för alla nybörjare, men är även breddverksamheten i föreningen. Inom 
basgymnastiken ska vi se till att det finns grupper för alla, oavsett ålder eller kunskap. I en 
lekfull miljö ska gymnasterna lära sig grundläggande styrke- och smidighetsmoment samt 
bastekniker för alla discipliner. Även basgrupperna har ökat med två från föregående år. Det vi 
ser är också en ökning av barn som vill tränar flera gånger i veckan utan att för den skull vilja 
satsa och tävla. Då kan man välja att träna i två basgrupper i mån av plats. 

Artistisk gymnastik (AG) är den disciplin där de flesta tävlingsgymnaster är. Även här har vi 
sett ett ökat intresse och har därför utvecklat stegen för att hitta en plats till alla som vill tävla. 
Grupperna är nu sex och vi har dubbla grupper på vissa nivåer för att få in alla åldrar och även 
ett mellansteg. Det här är en del i den fortsatta utvecklingen av hela systemet. Gymnasterna 
tränar allt från två till åtta träningar i veckan. Vi har under hösten startat en ny grupp för de som 
är intresserade att en gång i veckan träna extra styrka och grunder och samtidigt känna efter 
hur det är att gå upp i träningstid.  

Truppgymnastik (TeamGym) börjar etablera sig, men är fortfarande inte helt självklar. 
Redskapen som används är voltbana, hopp/trampett samt fristående. Den största skillnaden 
gentemot AG är att utförandet sker i grupp. På matta och hopp ska minst två gymnaster vara i 
rörelse samtidigt. Friståendet är en dans med vissa akrobatiska moment. Under året har vi haft 
två grupper, indelade i princip enligt ålder. Verksamheten fortsätter att utvecklas och vi 
poängterar för våra ledare att ta in element från truppgymnastiken i träningen för 
basgrupperna, så att det blir en självklar del. För att öka intresset har vi haft specifika 
truppdagar.  

Trampolin är fortsättningsvis mycket populärt och vi ser en övervikt av pojkar i de här 
grupperna. Trampolinerna används flitigt även i alla andra träningsgrupper. Också här ser vi ett 
ökat intresse för att träna flera gånger i veckan och det är en svår balansgång mellan att ta in 
flera barn eller låta befintliga medlemmar gå flera gånger i veckan. 

Cirkusskolan har ett troget antal medlemmar, men målet är att fortsättningsvis utöka 
verksamheten. I cirkusgruppen går barnen på lina, cyklar på enhjuling, jonglerar och liknande 
aktiviteter. För den här verksamheten hyr vi en badmintonbana.  

Fredagsfys börjar bli ett injobbat koncept och som nu är inne på sitt fjärde år. Här tränar 
föräldrar tillsammans med sina barn (sju till tolv år) i Bollhalla, var och en på sin nivå.  

Vuxen- och söndagsträning: Efter påtryckningar från vuxna gav vi möjlighet till dem och äldre 
ungdomar att på söndagkvällar komma till hallen och leka av sig. Icke-ledarledd drop-in 
verksamhet, men med ledare på plats. Våra egna ledare kan här träna gratis. På hösten 
startade en trampolingrupp för vuxna. 

Freegym är precis vad det heter. Lek, rörelse och utmaningar. Efter den ordinarie terminen 
hade slutat på våren, skapade vi en tre åldersindelade grupper för de som ännu inte riktigt ville 
ta sommarlov. 45 barn i åldrarna 6-12 år med mer eller mindre erfarenhet tränade en timme i 
veckan en bit in på sommaren. En ökning från förra året då vi bara hade en grupp. 
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K A L E N D A R I U M  Ö VE R  Ö V R I G  VE RK S A M HE T  

Januari: 

FSG-läger i Vierumäki för sju gymnaster från AG-grupperna och två ledare. Intensivt och 
utmanande tredagars-läger.  

Februari: 

Trampolinkurs steg 1 med utbildare från svenska gymnastikförbundet. Genom att arrangera 
utbildningarna på hemmaplan har fler större chans att delta. Det blir även ekonomiskt mer 
fördelaktigt. Två ledare gick tränarkursen Kvinnlig AG- Steg 2 i Stockholm 

Mars: 

Tävlingarna körde igång för AG-gymnasterna. 17 gymnaster deltog i Tammerfors. Vi hade en 
prova på-dag i hallen med stort antal besökare. Tre ledare gick tränarkursen Kvinnlig AG – 
Steg 1 i Uppsala 

April: 

En fullspäckad månad. Vi hann med två märkesdagar, en i början och en i slutet av månaden. 
Liksom simmärken har vi brons, silver och guld med AG-inriktning samt pokal 3 och 2 som är 
mer truppinriktat. Barnen har sin märkesbok och får testa på 20 grundläggande övningar på 
varje märke. Roligt med många deltagare, ca 50 st. AG gymnasterna deltog i nationell 
klasstävling i Helsingfors samt FSGM i Jakobstad. Vi arrangerade vår egen tävling Åland 
Invitational. Denna gång endast med svenska föreningar, men målsättningen är att göra den 
internationell. Legendariska grupp 69 från Hammarbygymnasterna kom hit på läger 
tillsammans med oss. Gruppen är en icke-tävlingsgrupp för ungdomar som ändå vill satsa och 
lära sig nytt. Det var en spännande helg. Våra satsande AG-gymnaster deltog i ett läger i 
Eskilstuna, föreningen där den yttersta svenska eliten tränar. 

Maj: 

Vår stora happening då hela föreningen är med är vårfesten. Alla grupper får chans att visa 
upp sig för släkt och vänner. Vi hade ett spännande junior-FM kval, där gymnasten måste 
vara topp tre på minst ett redskap och vi fick två deltagare! Smilla Berglund och Nora Karlsson 
fixade varsin biljett och senare under månaden gjorde de fina prestationer i JFM som 
förstaårsjuniorer. I Mestaruuskisat (motsvarande FM, men i varje tävlingsklass) vann Nora 
Karlsson klass F yngre. Vi arrangerade ett klubbmästerskap för klasserna B-D med ca 60 
deltagare. Här kan alla som vill vara med. Vi anpassar och sänker trösklar. Ett AG gäng åkte 
på FSG-läger till Kuortane och ett annat till Eskilstuna. Skolidrottsdagarna ordnas fyra dagar 
per år och vi är med och låter barn testa på olika former av gymnastik. 

Juni: 

Vi åkte med 20 gymnaster till en specialbyggd trupphall i Trollhättan på läger. Träning, 
simning, lek och gemensam matlagning. Sommarlägret här hemma i dagarna tre lockade ca 
50 barn. Träning i hall och simning på Nabben. Tio AG-gymnaster åkte till Malta för att delta i 
en internationell klubbtävling.  
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Juli: 

En lite lugnare månad i hallen, men på kontoret är planeringen igång. 

Augusti: 

Vi ordnar ett Freegym-läger för barn med olika gymnastikbakgrund. Vi satsar på utbildning för 
våra basledare och bjuder hit en kursledare från svenska förbudet som går igenom konceptet 
Gympakidz, med färdiga banor att använda i träningen. Innan vår termin sätter igång ordentligt 
kommer Norrtälje gymnastikförening hit på läger. Vi deltar i finska förbundets testläger till 
Bemarit-gruppen. Nora Karlsson får en plats i den nationella träningsgruppen för ungdomar 
över 13 år.  Terminen inleds med välbesökta föräldramöten. Uppdelning i tävlingsgrupper och 
övriga.  

September: 

Efter godkänd kurs och prov har vi nu ytterligare två domare på steg 3 nivå, som får döma 
nationellt och vissa internationella tävlingar. Vi åkte på Top Team-läger i Kuortane med 5 
gymnaster, som uppfyllt kriterierna. Skolidrottsdagarna ordnas fyra dagar per år och vi är 
med och låter barn testa på olika former av gymnastik. Fyra gymnaster och en tränare åkte till 
Eskilstuna på ett How to do it-camp, ett läger där tränaren blir ”skuggad” av Sebastian och 
Helena Melander, Sveriges mest framgångsrika tränare och får feedback och tips för sitt 
tränarskap. 

Oktober: 

En intensiv månad som började dem ett Bemarit-läger. Nora blir dessutom uttagen i flickornas 
B-landslag, som yngsta gymnast och en specialträningsgrupp. Vi deltar i nationella 
klasstävlingar i Tammerfors och Åbo. Höstens märkesdag med ca 50 deltagare går av 
stapeln. Vi jobbar vidare med att öka intresset för trupp och har en trupp-inspirationsdag. Vi 
åker till Sundsvall på internationellt Halloween-camp med nio gymnaster och två tränare. 
Lägret leddes av kända amerikanska tränare med OS-erfarenhet, en av dessa Simone Biles 
tidigare tränare. Väldigt lärorikt.  

November: 

Mälarcupen i Stockholm, internationell tävling där Nora Karlsson deltog i huvudtävlingens 
youth-klass och övriga i Future Stars. Alla med stor framgång och flera finaler. Klasstävling i 
Grankulla för klasserna B-D. Första check pointen för att ta ut sommarens lag till alternativa 
öspelen. Nora deltar med tränare i B-landslagsläger. Vi åker med nästan 50 gymnaster till 
FSGM i Helsingfors. Ett stort antal ledare deltar i Idrottsforum. 

December: 

Klubbmästerskap i AG hölls med ca 70 deltagare. Tröskeln låg att vara med. Märkesdag för 
brons, silver och guldmärken samt Pokal 1.   
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Övriga aktiviteter  

Vi får kontinuerligt besök från skolor. Flera elever har valt att göra sitt arbetsprov för sin lärare i 
hallen.  

Även kalas i hallen är populära. Under kalasen är alltid en ledare med från föreningen för att 
säkerställa att redskapen används på rätt sätt.  

L E D A RE  

Ledarna är föreningens viktigaste resurs och vi är stolta över våra ledare. Under en termin har vi dryga 50 
ledare, där de i allra flesta fall är två och två per grupp. Vi söker kontinuerligt efter nya ledare, utbildar äldre 
gymnaster samt håller kontakten med gymnaster och ledare som flyttar från Åland för att en dag kunna locka 
dem tillbaka. Vi försöker även att engagera föräldrar som hjälptränare och för knattegrupper, där erfarenhet av 
gymnastik inte är avgörande. Ekonomiskt satsar vi mycket på utbildningar och håller även interna utbildningar. 

Många av våra ledare är unga och flera fortfarande aktiva gymnaster. Därför måste vi från styrelsens håll och 
verksamhetsledare hjälpa och stötta där det behövs. Vi har tagit fram material av olika slag som hjälpmedel för 
att planera träningarna. Under hösten har vi även påbörjat ett mentorssystem där vi har kontaktat personer 
som tidigare varit aktiva inom föreningen.  

UT B I L D N I N G  

Vi uppmanar våra ledare att gå utbildningar och delta i workshops och premierar de som utbildar sig. 
Utbildningsgraden syns även på arvodet. Föreningen bekostar utbildningarna för ledarna och ekonomiskt utgör 
det en stor pott. Vi har goda kontakter till svenska gymnastikförbundet och kurser med en bredare inriktning har 
vi valt att ta till Åland istället för att skicka iväg kursdeltagarna.  

En gång per år går vår egna internutbildning ”Cirkeln”, som består av fyra delar. Varje del har ett tema och är 
konkret och korta. Tips på grundövningar och progression för varje tema. Under två terminer ska man ha gått 
alla fyra delar.  

Alla nya ledare går Ålands Idrotts Plattformen och finns det kurser på hemmaplan arrangerade av bla Ålands 
Idrott uppmanar vi våra ledare att gå dessa.  

K A N S L I E T  

Vi har två heltidsanställda i föreningen. Huvudtränare Malin Pussinen och verksamhetsledare Ylva Watkins. 
Uppdelningen har varit i stora drag att VL sköter det löpande administrativa arbetet och HT har huvudansvar för 
det som händer i salen samt fortsättningsvis det viktiga arbetet med sponsoreringen. En stor del av det dagliga 
arbetet sköts i team och vi hjälper varandra. Det betyder mycket att vara två anställda och det kommer att 
gynna det fortsatta arbetet med utvecklingen av föreningen.  

I april fick vi beviljat ett projektstöd från Ålands landskapsregering för initialstadiet av Gymnastikarena Åland. 
Mycket tid har gått åt under året att delta i möten, fundera på alternativ, rita hall, fundera på finansiering och 
annat som hör ett hallbygge till. Det är en komplicerad process och en process som vi måste sköta helt själva. 
Vi har kommit en bra bit på väg, men det är ännu många beslut som måste fattas.  

Kontakten med föräldrarna är oerhört viktig. För att få en bra kontakt och få ut information på ett effektivt sätt 
har nyhetsbrev skickats ut till alla medlemmar ett par gånger per termin. Efter feedback från föräldrar har vi nu 
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skapat Facebook-grupper för alla grupper, så att föräldrar kan ha en direkt kontakt med tränarna. Det är lätt för 
föräldrar att rapportera frånvaro och ställa frågor. Här kan även tränarna lägga upp filmer och bilder från 
träningen. Alla har inte Facebook och all information som är viktig och berör alla skickas ut via mejl, men 
påminnelser kan ske via Facebook.  

Vi har även en särskild FB-grupp för tävlingsresor, där var och en går med och ur beroende på vilka tävlingar 
man ska åka på. Det är ett smidigt sätt att få ut relevant information om tider och liknande.  

EK O N O M I SK T  U T F A L L  

Vi gör ett minusresultat 2018. De stora posterna där höjningar har skett är tävlingar och läger. Vi har fler 
gymnaster som tävlar och då ökar även kostnaderna. Hur vi ska balansera detta behöver vi titta över till 2019.  

Överlag försöker hålla kostnaderna nere så mycket som möjligt för gymnasterna. Vid tävlingsresor står 
föreningen för ledarnas omkostnader, ev domarstraffavgifter samt en del av gymnasternas kostnader. Det är 
gratis att delta i klubbmästerskap. Vi vill inte att ekonomiska faktorer ska vara ett hinder. Samtidigt ökar 
andelen tävlingsgymnaster, redskaps slits och måste ersättas så det är en balansgång varifrån pengarna ska 
tas.  

Vi anser att egenfinansiering är viktigt och har arbetat fram ett koncept för våra sponsorer enligt systemet guld, 
silver och brons. 

F R A M T I D S U T SI K T E R  

Vi är nu en förening med över 700 medlemmar. Vi har många ledare och utnyttjar tiden i Bollhalla mer eller 
mindre maximalt. Vi börjar tidigt på dagarna och använder helgerna.  

2019 kommer att bli ett spännande år för då ska Gymnastikarena Åland förverkligas. Det är många stora beslut 
som ska fattas. Varje beslut har konsekvenser. Men vi är övertygade om att det här är den enda vägen vi kan 
gå – att skapa ändamålsenliga lokaler för våra barn och ungdomar. Vi vill fortsätta växa. Utvecklingspotential 
och nya målgrupper finns.  

Mariehamn, 28.3 2019 

Styrelsen för Mariehamns Gymnastikförening r.f. 

 

 

 


