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FORENINGENS VERKSAMHET 
Gymnastik är en form av idrott som alla har nytta av att hålla på med. Gymnastiken ger en god 
kroppskontroll, är utvecklande av motoriken samt dynamisk och mångfacetterad. I vår förening vill vi 
visa att man kan vara gymnast vare sig man vill nå toppen, ha gymnastik som ett komplement till 
annan idrott eller hålla på bara för att man tycker att det är kul att slå kullerbyttor och hänga i 
barren. 
  
Vårt mål är 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. Vi vill ständigt utveckla vår verksamhet och hitta nya 
kanaler att nå barn och ungdomar. Träningen ska vara trygg, utmanande och rolig – för både ledare 
och gymnaster. 
 

VERKSAMHETSPLAN FOR 2019 
 
Vår gruppstruktur ligger till grund för vår planering och utveckling och den visar att det finns plats för 
alla oberoende av nivå och ambition. Strukturen finns där som grund, men är inte statisk, utan 
levande och föränderlig. 
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MÅL:  BARN  UPP TI LL  12  ÅR  

 

Vi har en bred verksamhet för våra barn. Barn så unga som ett år kan delta i vår verksamhet, men det 
är i åldrarna sju till tolv år där de flesta barn finns. Målet är fortsättningsvis att kunna erbjuda alla 
barn, oavsett ålder, som vill börja med gymnastik en plats. Viktigt är att även under 2019 ha många 
grupper med olika inriktning så att alla barn hittar sin plats. Vi har i dagsläget 15 basgrupper. 

För de allra yngsta och upp till fem år öppnar vi upp våra faciliteter en förmiddagstimme i veckan för 
fri lek under föräldrarnas ansvar. Verksamheten är inte ledarledd, men en eller två ledare är alltid på 
plats för att övervaka, ge tips och svara på frågor. Vi startade upp den här gruppen under hösten 
2018 och planerna är att fortsätta med detta även under 2019. Fördelen är att verksamheten är på 
dagtid, vilket innebär den tar inte av andra gruppers halltid. Föräldrar och barn kan bekanta sig med 
vår verksamhet. En extra möjlighet för de barn som inte fått plats i våra ordinarie grupper att ändå få 
komma och röra på sig.  

Vår första ledarledda verksamhet heter knattesprattel och där har vi för närvarande sju grupper med 
barn tre till sex år. Målet för 2019 är att hålla kvar dessa. Underlag finns att skapa flera grupper, men 
eftersom både ledare och utrymme är begränsat väljer vi att vika eventuella nya resurser till barn och 
ungdomar. Dessutom finns ovanstående verksamhet som komplement. 

Som ny gymnast är det i en basgrupp man börjar. Här får man träna på alla gymnastikens discipliner 
och få en bred bas. Härifrån kan barnen gå vidare till trampolin, trupp eller artistisk gymnastik, där vi 
just nu har tre, en respektive fyra grupper. Det är inget självändamål att specialisera sig och gå vidare 
till någon av de olika disciplinerna och börja tävla, utan man kan vara kvar i en basgrupp och 
utvecklas där. Basgrupp är inte detsamma som nybörjargrupp. Målet är att barnen ska bli utmanade 
och inspirerade att testa sina gränser.  

För de som vill satsa på artistisk gymnastik (AG) och tävla är målet att ge dem möjlighet till det. 
Fokus i dessa grupper på att lära ut övningarna metodiskt och tekniskt korrekt för att skapa 
förutsättningar för svårare övningar i framtiden. Vi ser ett ökat intresse för tävlingsgrupper inom AG 
och målet är att skapa flera grupper på samma nivå för att kunna ge en plats till de som vill träna 
mera. Att träna mer och tävla är inte det samma som elit, utan att ge barnen möjlighet att tävla på 
sin nivå och utvecklas som gymnaster efter sina egna förutsättningar.  

För de som redan tränar AG flera gånger i veckan har vi under hösten 2018 lagt in ett till 
träningspass, vilket man kan delta i varje vecka eller när man har möjlighet. Fokus är grunder, styrka, 
vighet och rörelseskolning. Under 2019 kommer vi ett erbjuda liknande träning för gymnaster i 
basgrupper. Grupper som dessa, som inte har högsta prioritet, försöker vi att placera in i schemat på 
så kallade obekväma tider eller ha dem som sporadiska träningar där tiden kan variera beroende på 
hur det ser ut i hallen. På det här sättet kan man även nå flera gymnaster. 

I trupp, eller teamgym (TG), tränar och tävlar gymnasterna i lag på redskapen tumbling (airtrack), 
trampett och fristående. I dagsläget har vi bara en grupp, men vi har som långsiktigt mål att göra 
trupp lika självklart som trampolin och AG. Målet för 2019 är att först i basgrupperna vika en större 
del av träningen till trupp och även berätta för barnen vad trupp är och till hösten skapa tre nya 
truppgrupper för olika åldrar. I och med att vårt utrymme är begränsat kommer det att innebära att i 
praktiken blir så att det är en del basgrupper som omvandlas till truppgrupper. Truppgymnastiken är 
full av fart, fläkt och härlig laganda. Vi tror att det finns ett stort intresse för truppgymnastik, men vi 
har ännu inte lyckats presentera det på rätt sätt. För att nå ut till flera kommer vi att arrangera 
truppdagar för basgymnaster, både flickor och pojkar, där vi tränar tillsammans. 

Våra trampolingrupper är populära. Vi har som mål att alla ska gå minst en termin i basgrupp innan 
man går vidare till trampolin. Detta för att få de så viktiga grunderna. Vi har två grupper i dagsläget 
och med rätt rekrytering av ledare är målet att skapa en grupp till. 
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I vår cirkusverksamhet ryms både vår cirkusgrupp och fredagsfys. Den här verksamheten ligger 
aningen svävande i vår struktur och här kan man börja utan att ha gått i basgrupp innan. Under 
hösten 2018 öppnade vi aktivt upp gruppen för barn med olika funktionsvariationer, där vi tex 
annonserade i DUVs tidning. Målet för 2019 är att hitta fler kanaler att nå ut till grupper som tidigare 
inte har hittat till vår verksamhet.  

MÅL:  UN GDOM  13  –  18  ÅR  

Vi vill stimulera till fortsatt träning inom alla discipliner och nivåer. Viktigt att gymnasterna själv får 
fundera efter vad de vill och ta fram realistiska mål för att sedan ledarna ska vägleda dem dit.  
Gymnasterna får ta ett större individuellt ansvar när det gäller deras träning.  

I dagsläget har vi två basgrupper för ungdomar från högstadieåldern och uppåt, Superboys och 
Supergirls. Målet är att till hösten 2019 hålla kvar alla de ungdomar vi har i basgrupper nu och som 
börjar högstadiet och skapa nya supergrupper för dessa. Tittar man på åldersfördelningen idag 
kommer vi till hösten kunna skapa åtminstone tre supergrupper till, antingen uppdelade i killar och 
tjejer eller blandade. Fokus i dessa grupper är rörelseglädje och individanpassad träning. Det är aldrig 
för sent att börja.  

På samma sätt som för basgrupper för barn är målet att få till en ledarledd drop in-träning för 
ungdomar. Vi har en öppen vuxenträning in gång i veckan, som inte är ledarledd, men där ledare 
finns på plats. Gruppen är öppen för ungdomar från 16 år samt alla våra unga tränare. Beroende på 
hur det ser ut med halltider och ledare, kan den här bli det ledarledda tillfället för ungdomar. 

Trampolinträning är populär bland våra ungdomar och här majoriteten är pojkar. Grupperna är 
blandade. Målet inför 2019 är att skapa mer struktur inom trampolintornet. Det ska fortfarande 
finnas plats för den spontana och lite mer parkourinspirerade träningen, men göra en tydligare 
indelning för nybörjare och fortsättare. Detta för att inte tappa ungdomar som tränat ett tag. Även 
om trampolin är en högst individuell gren, bromsas utvecklingen om det hela tiden kommer 
nybörjare till fortsättningsgrupperna samtidigt som nybörjarna får för lite av den så viktiga 
grundträningen. Målet är att hålla kvar ungdomarna och fortsättningsvis erbjuda träning två gånger i 
veckan. Också här kan vi med rätt ledarrekrytering starta en till grupp alternativt en kombination 
med en superteensgrupp.  

Inom kvinnlig AG har vi ett tydligt system för progression och ett system där våra tävlingsgymnaster 
är uppdelade enligt nivå. Vi ser ett ökat intresse inför tävling och målet under 2019 är att skapa flera 
grupper på samma nivå för att kunna tillgodose efterfrågan.  

Vi har en tydlig elitsatsning för de som visar intresse och ambition för det. Under 2018 har vi en 
gymnast som ingår i B-landslaget för flickor och även blivit uttagen till en fokusgrupp inom 
landslaget. Vi hade två gymnaster som kvalade till junior-FM och målet är att fortsätta att ge 
möjligheter för satsande gymnaster att gå hela vägen och att vi kontinuerligt har ett par gymnaster 
på högsta nivå både på junior- och seniorsidan.  

MÅL:  VUXN A ,  19  ÅR OCH ÄLD RE  

För våra unga vuxna som ingår i våra grupper som presenterats ovan gäller samma mål. 
 
Vi ser ett ökat intresse för gymnastik även bland vuxna. Under 2018 öppnade vi upp salen för våra 
tränare som vill träna själva och den utvecklades sedan till en drop-in verksamhet för vuxna. Inte 
ledarledd, men med ledare på plats. Det här skapade en ännu större efterfrågan för ledarledd 
vuxenträning och under hösten 2018 startades en grupp med fokus på trampolin. Den här gruppen 
kommer att fortsätta under 2019. Vuxna kan träna sent och på tider som inte tar utrymme från våra 
barn- och ungdomsgrupper.  
 
I gruppen fredagsfys tränar vuxna tillsammans med sina barn. Akrobatik, parövningar och utmaningar 
tillsammans.  
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TÄVLI NGS VE RKS AM HE T  

Tävling är en viktig del av idrotten och det ska göras på rätt sätt. Vi försöker att avdramatisera 
tävlingsmomentet för barn, men hålla kvar det som skiljer tävling från träning. 

Vi arrangerar klubbmästerskap i alla discipliner och tröskeln till att vara med är låg. Vi anpassar serier 
och regler så att alla kan vara med.  

Inom AG deltar vi fortsättningsvis flitigt i tävlingar på fastlandet och i Sverige. För våra gymnaster 
som kommit längst deltar vi i en internationell tävling per år. 2019 är det alternativa öspel på Isle of 
Man där vi kommer att delta med både juniorer och seniorer. 

Vi har haft vissa svårigheter att hitta passande tävlingar för truppgymnasterna. För att sänka tröskeln 
ytterligare kommer vi att i början av 2019 arrangera en tävling på hemmaplan. Vi har goda kontakter 
med Norrtälje GF, som varit hit på läger flera gånger, som vi bjuder in att delta i vår tävling. Fördelen 
med att arrangera själva är att vi själva kan sätta reglerna så att det passar våra gymnaster på den 
nivån de är nu. Vi vill ha gästande föreningar med utifrån för att göra det lite mer på riktigt samt att 
de kan dela med sig av sina erfarenheter. Härifrån är steget till att delta i tävlingar utanför Åland 
mycket mindre.  

Trampolingymnasterna har tävlat sporadiskt. Vi har hittat en återkommande tävling i Sverige som är 
perfekt vad gäller storlek och nivå. Denna tävling kommer att erbjudas trampolingrupperna. Tävling i 
trampolin har inte varit fokus, men finns intresset vill i gärna uppmuntra det.  

Vi är duktiga på att arrangera tävlingar och har ansökt från förbundet att ordna AG-tävling under 
våren. Till den tävlingen kommer vi att bjuda in föreningar både från Finland och Sverige, men även 
gymnaster från Isle of Man, för att ge en extra krydda till tävlingen.  

Inom Finlandssvenska gymnastikförbundet har vi ett rullande schema när det kommer till att 
arrangera FSGM och hösten 2019 är det vår tur. I tävlingen deltar ca 250 gymnaster. 

LÄGE RVE RKS AMHE T  

Vi har lägerverksamhet både på hemmaplan och borta och för olika nivåer och inriktning. 

Under 2019 kommer vi att ordna vårt årliga sommarläger som är öppet för alla intresserade barn. Tre 
hela dagar där halva tiden är i salen och eftermiddagarna avslutas på Nabben med sim och lek.  

Innan höstterminen börjar ordnar vi ett läger som riktar sig till barn från andra idrotter. Syftet är att 
jobba med kroppskontroll, koordination, styrka och att utmana sig själv.  

Under året kommer vi att ha lägerdagar med olika inriktning för våra befintliga medlemmar. 

Våra tävlingsgymnaster deltar i läger arrangerade av FSG eller finska förbundet. Vissa kräver att man 
kvalar in, medan andra är öppna för en större grupp. I läger i FSGs regi är tränare från oss med som 
ansvariga ledare.  

Planen för truppgrupperna är att avsluta vårterminen med ett eget läger i en främmande sal. 2018 
hyrde vi NIF-gymnasternas hall i Trollhättan och åkte dit på läger. Det var mycket lyckat med en bra 
balans mellan träning och fritid och målet är att 2019 åka antingen till samma ställe eller hitta en 
annan sal. 

UT BI L DNI N G  

Utbildning är viktigt och det sätt som vi kan kvalitetssäkra vår verksamhet. Fortsättningsvis gäller att 
alla nya ledare ska gå någon form av grundläggande ledarskapskurs, tex Plattformen, som ordnas av 
Ålands Idrott samt vår egen internutbildning ”Cirkeln”. Cirkeln består av fyra delar med olika 
inriktning och alla delar ges en gång per år. 
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Under 2019 kommer vi att bjuda hit en kursledare från svenska gymnastikförbundet att hålla i en 
inspirationskurs i parkour. Kursen riktar sig i första hand till alla våra bas- och superteensledare för 
att få in ännu en disciplin i repertoaren, men även andra intresserade.  

Vi började under 2018 att göra en utförligt kartläggning över alla våra ledare och deras utbildningar. 
Detta kommer att slutföras under 2019. Det kommer att göra det lättare att se vem som behöver gå 
vilka utbildningar för att utvecklas och öka sin kunskap. Vi har bra samarbetet med svenska 
gymnastikförbundet, som har en bred repertoar att välja från. Genom att bjuda hit kursledare når vi 
flera ledare samt att det är ekonomiskt mer fördelaktigt.  

Vid tävlingar är alla föreningar ålagda att ställa upp med domare och med ökat antal gymnaster som 
tävlar kommer även krav på att utbilda flera domare på både höge och lägre nivåer. Domarkurserna 
är ofta kostsamma, eftersom det sträcker sig över en till tre dagar aningen i Helsingfors eller 
Stockholm. 

Som en del i vår utbildningssatsning har vi under 2018 tagit ett första steg mot ett mentorsprogram 
för alla unga ledare. Mentorerna som tillfrågats har alla ett förflutet inom MGF och har både kunskap 
om sporten och pedagogisk erfarenhet. Tillvägagångssättet kommer att bli klart i slutet av 2018 och i 
början av 2019 ska alla unga ledare ha haft sessioner med sina mentorer. Efter detta kommer en 
utvärdering att göras och målet är att mentorskapet blir långvarigt och återkommande.  

LED ARE  O CH T RÄN ARE  

Våra ledare och tränare är vår viktigaste resurs. Utan dessa har vi ingen verksamhet. Vi har ledare 
och tränare med olika sorters bakgrund, med mer eller mindre erfarenhet av traditionell gymnastik.  

Vår ledarstab består av dryga 50 ledare och två anställda. Det långsiktiga målet är att ha 
ansvarspersoner för de olika segmenten för att kunna utveckla dem ytterligare och för att finnas som 
bollplank och stödpersoner för alla övriga ledare. Vi är stolta över att vi har så många ledare och att 
vi kan erbjuda många unga en meningsfull sysselsättning som ger dem erfarenheter som kommer att 
hjälpa dem på flera sätt i livet. Dock skulle det vara viktigt för kontinuiteten att knyta en eller två 
personer till oss som har ansvar för basgruppssegmentet. Vi kommer att se över detta under 2019.  

PERS ON AL ,  ADMI NI S T RATI ON  O CH S TY RELSE  

Föreningen har två anställda på heltid, en verksamhetsledare och en huvudtränare, som 
kompletterar varandra. Verksamhetsledaren tillbringar majoriteten av sin tid på kontoret, men även 
en del i salen, och huvudtränaren har omvända ansvarsområden. 

Under 2019 kommer vi att arbeta vidare med informationsflödet och se till att det fungerar med 
nyhetsbrev, sociala kanaler och mejlkontakt. Under året behöver faktureringsrutinerna och 
bokföringen ses över för att ytterligare effektivisering. 

Styrelsen består av ordförande och fyra ledamöter som sammanträder två till tre gånger per termin. 
Personalen deltar på mötena och är föredragande. 

Under 2018 kom föreningen fram till att den enda sätt för föreningen att utvecklas och växa i den 
takt man vill och det finns underlag för är att flytta till nya lokaler. Målet är att bygga en ny och 
ändamålsenlig hall, Gymnastikarena Åland. Föreningen har fått beviljat ett stöd från landskapet för 
projekteringen och arbetet har inletts och ritningar tagits fram med hjälp av ett konsultföretag från 
Sverige. Kontakt har tagits med Mariehamns stad för diskussion om möjlig placering av hallen. 

Under slutet av 2018 kommer en detaljerad plan att göras för att genomföra projektet och under 
första halvan av 2019 ska det vara klart var hallen ska placeras och hur projektet ska finansieras. 

EKON O MI  

Vi vill ha en sund ekonomi med bra balans mellan intäkter från självfinansiering, deltagaravgifter, 
kommunala bidrag och verksamhetsmedel.  
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Vi har jobbat fram ett sponsorkoncept med olika nivåer. Sponsoreringen innefattar både rena pengar 
och produkter, beroende på avtal. Avtalen förhandlas om varje år. Målet är att förhandla oss till avtal 
som sträcker sig över flera år. 

Gymnasterna kommer fortsättningsvis att själva jobba ihop pengar för att finansiera läger och 
tävlingar. Andra inkomstbringande aktiviteter som fortsätter under 2019 är försäljning av Ullmax och 
Ålandsrabatten. 

Vi kommer fortsätta att hålla två timmar icke-schemalagt på lördagar för att kunna ha externa 
grupper i hallen. Det är populärt med kalas och ger en intäkt till föreningen. För att bibehålla 
kontrollen har vi alltid en ledare på plats i salen. 

Deltagaravgifterna har hållits på samma nivå de senaste åren. De ha endast höjts om antalet 
träningstimmar har höjts. Det är gratis att delta i föreningens egna tävlingar och märkesdagar. När vi 
åker utanför Åland och tävlar står föreningen för gymnasternas tävlingsavgifter samt en del av 
resekostnaderna. Dessutom står föreningen för ev domarstraffavgifter samt tränarnas omkostnader. 
Intresset för tävling har ökat, vilket innebär att vi ser en ökning av tävlingskostnaderna.  

Intäkterna har ökat i takt med att deltagarna ökat, men med detta kommer även ett stort slitage på 
redskap. Mariehamns stad står för en del, men vi kommer även själva att vara tvungna att budgetera 
för inköp av diverse redskap.  

Med övertagandet av driften av hallen kom även städningen. Städningen utförs av Emmaus 
arbetspool och innebär följaktligen ökade kostnader.  

ÖVRI G T  

Alla är välkomna i vår förening, oberoende av social, ekonomisk eller etnisk bakgrund. Vårt uppdrag 
är att hitta rätt grupp till alla barn och ungdomar som vill hålla vara med i vår verksamhet. 

Gymnastik är traditionellt en idrott där flickor är i majoritet och något som ligger i 
samhällsstrukturen. Redan på knattesprattelnivå ser vi övervägande flickor i grupperna, där vi tycker 
att intresset borde vara lika stort från alla barn. Det här hoppas vi att kunna ändra delvis genom våra 
öppna träningar för de allra yngsta, för att på verka föräldrarna, samt att ha flera blandade grupper 
på basnivå.  

KON T AK TU PPGI F TE R  

Postadress: Bollhalla, Norrbölevägen, 22100 Mariehamn 

Telefon: 0457-3433899 

E-post: info@gymnastik.ax 

Hemsida: www.gymnastik.ax 

Bankkonto: FI94 6601 0001 0728 34 

 


