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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 2020
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.

MÅL: B A RN

UP P T I L L

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, en plats. Viktigt är att även under 2020 ha många grupper med olika inriktning,
även för barn i behov av särskilda insatser.
För de allra yngsta och upp till sex år öppnar vi upp våra faciliteter en förmiddag i veckan för fri lek
under föräldrarnas ansvar. Verksamheten är inte ledarledd, ledare är alltid på plats för att övervaka,
ge tips och svara på frågor. Fördelen är att verksamheten är på dagtid, vilket innebär den tar inte av
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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 för barn tre till sex år. Vi har konstant en lång
väntelista till dessa grupper. Målet med grupperna är öva på det grovmotoriska under lekfyllda
former. Efter olika försök har vi kommit fram till att högst två årskullar i samma grupp fungerar bäst.
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. 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.
Under 2019 startade vi upp två grupper för barn som behöver träna i liten grupp och under lugnare
förhållanden. Vi ser att det finns ett behov här och målet är att dessa grupper i framtiden ska ingå i
vår ordinarie verksamhet. Dessa grupper behöver en lugn hall och relativt sätt flera ledare, vilket
innebär att kostnaderna för dessa grupper är avsevärt högre, men väldigt viktiga.
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.
I trupp, eller teamgym (TG), tränar och tävlar gymnasterna i lag på redskapen tumbling, trampett
och fristående. Målet för 2020 är att jobba vidare med att sprida kunskap bland basgrupperna om
trupp.
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.
Vår cirkusverksamhet ligger aningen svävande i vår struktur och här kan man börja utan att ha gått i
basgrupp innan.
UTMANINGAR: Grupperna sätts samman i första hand efter ålder i åldersspann om två till tre
årgångar. Målet är att ha nybörjare och längre hunna i olika grupper för att nivån ska passa alla. Barn
är olika och utvecklas olika och har olika förutsättningar. Vi tycker inte att det är aktuellt att göra
tester och nivåbestämningar på den här nivån. Målet under 2020 är att jobba närmare ledarna för
varje grupp för att utvärdera grupperna efter varje termin, vad som fungerar och vad som behöver
förändras. Målsättningen är inte att få dessa grupper absolut homogena och därför kommer vi att
parallellt jobba med ledarna med frågor som rör just ojämna grupper, hur man kan anpassa övningar
i olika nivåer och hur man kan motivera. Med många grupper för liknande åldersgrupper försöker vi
ge möjlighet för ett barn att prova en annan grupp.

MÅL: U N GD O M 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.
Den största utmaningen vi har är att hålla kvar och rekrytera nya ungdomar. Vi vill ha en låg tröskeI
att börja och fortsätta. Grupperna Superboys och Supergirls, är för högstadieungdomar. Fokus i
dessa grupper är rörelseglädje och individanpassad träning. Det är aldrig för sent att börja.
Trampolin är populär bland våra ungdomar och här majoriteten är pojkar. Grupperna är blandade.
Även här har vi många grupper och satsar på att utbilda flera ledare, eftersom grupperna är speciellt
populära bland pojkar.
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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 2020 följa utvecklingen
och skapa flera grupper på samma nivå för att kunna tillgodose efterfrågan.
Vi har även en tydlig elitsatsning för de flickor som visar intresse och ambition för det. Vi vill
fortsättningsvis ge möjligheter för satsande gymnaster att gå hela vägen och att vi kontinuerligt har
ett gymnaster på högsta nationella nivå både på junior- och seniorsidan.
Vi kommer att återuppta gruppen Freegym Senior, vilket är ett öppet träningstillfälle för ungdomar
från 16 år och vuxna. Precis som i Freegym Mini och Junior är verksamheten inte ledarledd, men
ledarövervakad. Här finns möjlighet att komma till salen med sina kompisar och träna på det man
tycker är roligt, men också få hjälp om man behöver.
UTMANINGAR: att minska drop-out bland ungdomar. Gymnastiken är tuff på det sätt att du
använder hela tiden kroppen som redskap och det är väldigt tydligt om man stampar på stället. Vårt
mål är att vara lyhörda i grupperna och anpassa träningarna för att hålla motivationen uppe.
Vi behöver även hitta nya kanaler att nå ungdomar till vår Freegym Senior. Hitta de sociala kanaler
där ungdomarna hänger samt ta kontakt med både högstadier och gymnasialstadiet. Tiden är söndag
kvällar, vilket borde passa många. För våra ledare är det här tillfället gratis.

MÅL: V UX N A , 19

Å R O C H Ä L D RE

För våra unga vuxna som ingår i våra grupper som presenterats ovan gäller samma mål.
Målet för 2020 är att fortsätta med våra vuxengrupper. I dessa får även ungdomar från 16 år delta.
Träningen är ledarledd, men i och med att (unga) vuxna kan ta ansvar för sin egen träning kan nivån
variera och det finns inga kunskapskrav.
Freegym Senior kommer att återuppstå och vi hoppas kunna locka ännu fler vuxna till hallen.
UTMANINGAR: hitta sätt att nå ut till flera. Vi vet att intresset finns, men alla hittar inte till hallen.

T Ä VL I N G S V E RK S A M 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.
Truppgymnastiken är inne i en expansiv fas för tillfället med mycket utbildning för ledarna och en
sektion inom föreningen som arbetar för utveckling. Målet för 2020 är att jobba vidare med
disciplinen som helhet samt åka på en till två tävlingar per termin.
Under 2020 kommer vi inte ha fokus på tävling för trampolingrupperna.
År 2018 arrangerade vi för första gången Åland Invitational. Vi utvecklade den under 2019 och under
2020 är vi beredda att ta nästa steg. Vi vill skapa en attraktiv tävling med ett upplägg som följer
större internationella tävlingar, men där gymnaster på en nationell nivå kan delta. Målet för det
kommande året är att aktivt ta kontakt med klubbar i Norden och samt med våra kontakter från
öspel och andra internationella evenemang.
UTMANINGAR: De flesta tävlingar inom AG är väldigt stora. Det är ofta 50-60, ibland 100 gymnaster i
en klass för de yngre. Det här innebär att tävlingarna blir långa och det är svårt för gymnasterna att
känna att de gör en bra prestation, även om de gör det från sitt perspektiv sett. Även om resultat inte
är viktigt, betyder det mycket för gymnasterna att få komma fram och ställas sig bland de 15 främsta.
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Men vid dessa tävlingar är det nästan omöjligt. Det är dessutom långa och kostsamma resor. Vi ska
under 2020 undersöka alternativ till dessa tävlingar. Hur kan vi på hemmaplan arrangera tävlingar på
en nivå som är sporrande, vad krävs och hur skulle de kunna utformas.

E VE N E M AN G
Genom åren har vi sett hur barn och ungdomar utvecklas mycket genom att åka iväg på tävlingar. Det
skapar även en gemenskap inom den egna föreningen, men även med andra.
Vårt mål varje år är att hitta ett evenemang som är tilltalar de barn och ungdomar som inte tävlar.
Under 2020 har vi två. Barn och ungdomar från våra breddgrupper kommer att erbjudas att delta i
FSG Festival, ett återkommande evenemang arrangerat inom Finlands Svenska Gymnastikförbund.
För våra truppgymnaster är målet att delta i Eurogym på Island. Eurogym arrangeras vartannat år och
är ett av de största evenemang för ungdomar i åldern 12-18 år som inte är tävling. Tröskeln är låg att
delta och det är perfekt tillfälle att få träffa andra likasinnade och se världen.
Kalendern för 2019 fylldes snabbt och varken jul- eller vårfest rymdes in. I januari 2020 kommer vi att
ställa till med vinterfest, där våra gymnaster får visa upp sig för föräldrar och andra intresserade.
UTMANINGAR: Deltagande i FSG-festivalen är tidskrävande och innebär även resor till fastlandet för
samträningar. MGF har inte deltagit i festivalen sedan 2008 och därför är evenemanget inte känt
bland våra medlemmar, men med rätt information och reklam hoppas vi får många intresserade och
att traditionen kan återupptas vart fjärde år.
Vi har även haft en paus från Eurogym, men vårt mål är att det ska vara ett återkommande
evenemang för de gymnaster som inte går i AG-grupper. Eurogym ger sammanhållning och sporrar
till fortsatt träning.

L Ä G E RV E RK S A M HE T
Vi har lägerverksamhet både på hemmaplan och borta och för olika nivåer och inriktning.
Under 2020 är målet att arrangera läger för olika nivåer under alla lovdagar. Det kan vara allt från
prova på-dagar för icke-medlemmar till freegym och disciplinspecifika läger. Med flera anställda i
föreningen har vi möjlighet att bredda oss.
Med våra tävlingsgymnaster, både AG och trupp, kommer vi fortsättningsvis delta i läger arrangerade
av FSG, där vi också är en drivande kraft. Vi åker även på testläger till nationella träningsgrupper och
målet är fortsättningsvis att ha gymnaster i satsningsgrupperna runt landslagen på junior och senare
seniornivå.
Under 2019 har vi tagit initiativ till ett läger för hobbygymnaster med Pargas IF, för att skapa
gemenskap och även hjälpa de föreningar som inte har möjlighet att träna i egen hall. Vi kommer att
fortsätta med att samarbeta på olika sätt med föreningar utanför Åland.
Våra satsningsgymnaster behöver även de stimulans för att hålla motivationen på topp. Det är viktigt
att träffa få höra andra tränare och träna med gymnaster på samma nivå. Sommaren 2020 kommer
ca 10 gymnaster att åka på ett läger till USA, där träningen sköts av amerikanska tränare. Samtidigt
kan tränarna som åker med delta i ett utbildningsprogram, vilket fungerar som fortbildning.
UTMANINGAR: På hemmaplan hitta en balans mellan lägren och vem vi riktar dem till. Inom FSG
fortsätta vara en drivande kraft för innovativa lösningar. På nationell nivå säkerställa att gymnasterna
känner sig välkomna och betydelsefulla och att språket inte ska vara ett hinder.

U T BI L D N I N G
Utbildning är viktigt och det sätt som vi kan kvalitetssäkra vår verksamhet. Fortsättningsvis gäller att
alla nya ledare så fort som möjligt ska gå Ålands Idrotts grundläggande ledarskapskurs.
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På hösten 2019 anställde föreningen en basgruppskoordinator med syfte att säkerställa kvaliteten i
basgrupperna och vara ett bollplank och utbildare för ledarna. Under hösten sker besök i de olika
grupperna för en kartläggning och därefter utvärdering. Detta för att kunna sätta ihop ett program av
workshops för 2020. Målet är att stärka ledarna i sin roll på olika sätt samt ge inspiration.
Med en tävlingsverksamhet i utveckling behöver vi konstant utbilda våra ledare inom
disciplinspecifika grenar. Målet är att alla tränare är steget över sina gymnaster vad gäller tekniker
och utbildning. Dessutom är alla föreningar ålagda att ställa upp med domare och eftersom en ny
cykel startar 2020 efter olympiaden behöver alla domare uppdatera sina kort.
Utbildning är er vitt begrepp och sträcker sig utanför det rent gymnastiska. Målet under 2020 är att
hitta utbildning inom det ekonomiska och administrativa för att ge oss en djupare förståelse för den
delen av att driva en förening. Detta är otroligt viktigt för en förening i vår storlek, samt inför
framtiden med ny hall.
UTMANINGAR: Alla grenspecifika kurser går utanför Åland, vilken inte bara innebär höga kostnader
och stor tidsåtgång, men det kan även vara svårt för våra omyndiga ledare att åka iväg. När det
kommer till kurser och workshops hemma, kan det ibland vara svårt att ha ett högt deltagande. Detta
kommer vi att jobba med under 2020.

L E D A RE

O C H T RÄ N A RE

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 nu av dryga 50 ledare och tre anställda. De anställda är en verksamhetsledare,
en huvudtränare och en basgruppskoordinator. Den sistnämnda anställt på 50% av heltid. Målet för
2020 är att bli tre heltidsanställda personer i föreningen samt ha ansvarspersoner för varje
tävlingsgrupp. Kontinuitet är viktigt.
Med tre heltidsanställda i föreningen kan vi dela upp arbetsuppgifterna tydligare och sätta tid på det
som är viktigt: träning, utbildning och kontakt med medlemmarna. Vi kan ta till vara de anställdas
styrkor och bygga en stark organisation.
Vi kommer fortsättningsvis ha många ideella föräldrar samt unga ledare. Vi är stolta över att våra
unga vill vara ledare och att vi kan erbjuda dem en meningsfull sysselsättning som ger dem
erfarenheter som kommer att hjälpa dem på flera sätt i livet.
UTMANINGAR: Vi är en stor förening och med en stigande administrativ börda är det svårt att få
tiden att räcka till för kanslipersonalen. Verksamhetsområdena är för vida och behöver under det
kommande året smalnas av för att göra arbetet mer effektivt och mindre belastande.

G Y M N A S T I K A RE N A Å L A N D
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.
Under 2019 blev föreningen beviljade ett investeringsstöd från landskapet, löst den övriga
finansieringen med banken, tagit fram ritningar för hallen samt fått in anbud för själva byggnationen.
Stötestenen är tomten. Många samtal har förts både med Mariehamns stad och privata tomtägare,
men lösningen är ännu inte klar. Förhoppningen och ambitionen är ändå att den sista pusselbiten ska
läggas under 2019. Då först kan vi sätta oss ner och ta fram en exakt kalkyl och budget samt fastställa
de planer vi har jobbat med.
Under 2019 påbörjades även en intensiv medelinsamling för att bygga upp en kontantinsats. Vi
kommer att fortsätta att göra olika insatser, där intäkterna går direkt till projektet.
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UTMANINGAR: Att bygga en hall är ett enormt projekt och det är en väldigt snårig sådan. Det är svårt
att på förhand få en uppfattning om omfattningen av det hela. Vi behöver omringa oss med personer
som är duktiga och drivna och ta hjälp där vi behöver.

A D M I N I S T RA T I ON

O CH S T Y RE L S E

En förening med nästan 800 medlemmar är administrativt krävande. I dagsläget är systemet för
medlemshantering och fakturering tidskrävande och oflexibelt. Här behöver en förändring komma
för att inte tidsåtgången för det administrativa ska bli oproportionerligt stor. Det är inget vi klarar av
att göra själva, utan behöver hjälp från takorganisationen.
Att ha ett bra informationsflöde till medlemmarna är otroligt viktigt. Vi har under 2019 provat olika
system och sätt och behöver utvärdera vad som fungerar bäst och mest effektivt och implementera
det under 2020.
En annan utmaning vi ständigt ställs inför är språkproblematiken inom det finska förbundet. Vi jobbar
i konstant uppförsbacke och blir diskriminerade, då vi inte kan ta del av all information. Vi har satt
igång olika aktioner inom flera segment, bland annat en skrivelse riktad till Finlands Svenska Idrott
för att skapa klarhet i vad som gäller i olika frågor och vem som har ansvar.
Styrelsen består av ordförande och fyra ledamöter som sammanträder två till tre gånger per termin.
En hel del av kommunikationen sker via en sluten grupp på Facebook. Personalen deltar på mötena
och är VL är föredragande.

E KO N O M I
Vi vill ha en sund ekonomi med bra balans mellan intäkter från självfinansiering, deltagaravgifter,
kommunala bidrag och verksamhetsmedel.
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 2020 är försäljning av kläder 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. Vi har dock alltid minst
en ledare i hallen vid externa grupper.
När beslutet kom att satsningen på en ny hall skulle göras, togs även beslutet om att höja
deltagaravgifterna en aning för att kunna bygga upp en buffert. Även medlemsavgiften höjdes.
Vi har jobbat fram en budget för den nya hallen och räknat på kostnader och intäkter. Vi är medvetna
om att det kommer att bli avsevärt dyrare med en egen hall, men är också övertygade om att det här
där den enda vägen att gå.
I dagsläget står föreningen för en relativt stor del av de totala resekostnaderna som uppstår vid
tävling utanför Åland. Ledares omkostnader, domaravgifter och en del tävlingsavgifter. Allt detta
behöver vi se över under 2020.
I takt med att medlemsantalet ökar, blir även slitaget på redskapen avsevärt större. Just nu har vi
silvertejpade mattor, nedslagsmattor vid bommarna som inte är gjorda för det redskapet (avsaknad
av urskärning för benen) samt mattor under barren som inte håller ihop. Mariehamns stad
investerade i ett frisåtendegolv 2019, vilket betyder att vi under 2020 kommer att behöva stå för
våra egna investeringar.
UTMANINGAR: För att hålla oss à jour med det ekonomiska flödet skulle det vara av yttersta vikt att
följa upp budget och månadsbokslut kontinuerligt, men i dagsläget finns inte tiden. Målet för 2020 är
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att vi får en djupare kunskap inom ämnet samt prioriterar detta. Inför projektet behöver vi ha insikt i
allt som kommer in och går ut och veta hur man styr flödet. Återigen behöver prioriteringar göras
vad gäller tiden.

Ö VRI 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. Vi kan i
dagsläget inte ha någon uppsökande verksamhet för specifika gruppen, men när organisationer tar
kontakt med oss, är vi alltid med.
Vi har legat i framkant när det gäller att skapa möjligheter för barn i behov av särskilda insatser.
Grupperna som startades hösten 2019 har fått bra respons från föräldrar och barnen. Tyvärr missar
vi en del, eftersom tiderna är så tidiga på dagen. Vi jobbar med bildstöd och andra mindre
hjälpmedel för att göra träningen så bra som möjligt.
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 påverka föräldrarna, samt att ha flera blandade grupper
på basnivå.
Vi vill att vår förening ska vara hållbar, sett från flera olika aspekter. Ekonomisk hållbarhet genom en
sund ekonomi som inte exploaterar medlemmarna genom höga avgifter, men ändå att vi kan bedriva
en verksamhet med hög kvalitet. Hållbarhet från ett miljöperspektiv. Vi reser oftast med tåg till
tävlingsorterna på fastlandet. Vi tänker till när det gäller evenemang, vad man kan göra för att
minimera avfallet med tex använda alternativa produkter eller diskbara kärl. Social hållbarhet, där vi
ständigt vill utveckla oss och hitta sätt där vi når ut till flera. Anpassa verksamheten så att den passar
de som behöver den och inte tvärtom.
Det är med något av en skräckblandad förtjusning vi går in i 2020 - det år då Gymnastikarena Åland
ska bli verklighet! Ett enormt projekt för en förening som kräver respekt, glädje och väldigt mycket
”nu kör vi”!

K O N T A KT UP P GI F T E R
Postadress: Bollhalla, Norrbölevägen, 22100 Mariehamn
Telefon: 0457-3433899
E-post: info@gymnastik.ax
Hemsida: www.gymnastik.ax
Bankkonto: FI94 6601 0001 0728 34
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