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FORENINGENS OVERGRIPANDE 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 2021 

MÅL:  BA RN  7  –  12  Å R  

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 
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.  

Under hösten 2020 återinförde vi familjegymnastiken i vår repertoar igen. Barn mellan två och fyra 
år gymnastiserar med sina föräldrar eller annan vuxen. Vi ser ett stort intresse här och kommer att 
fortsätta med verksamheten. Här hoppas vi kunna engagera flera föräldrar som kan fungera som 
ledare.   

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. 
Grupperna är blandade.  

Intresset för grupper för barn som behöver träna i liten grupp och under lugnare förhållanden ökar. 
Under 2020 flyttade vi en grupp till Idrottsgården för att kunna förlägga träningen på en senare tid. 
Dessa grupper behöver en lugn hall och relativt sätt flera ledare, vilket innebär att kostnaderna för 
dessa grupper är avsevärt högre, men väldigt viktiga. Båda grupperna är fulla och vi hoppas att vi kan 
starta en till grupp till hösten 2021. 

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.  
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I trupp, eller teamgym (TG), tränar och tävlar gymnasterna i lag på redskapen tumbling, trampett 
och fristående.   

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.  

Cirkusverksamheten är vilande HT20-VT21, men därefter är det planerat att den ska återuppstå igen.  

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.  

Under 2021 behöver vi jobba vidare med ledarna att ge dem verktyg att utveckla sig själva i sitt 
ledarskap för att kunna erbjuda en individanpassad träning i grupp. 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. Vi 
kommer att ha lite större gruppen där det är möjligt, men med flera tränare för att kunna tillgodose 
alla barns behov.  

MÅL:  UN GDOM  13  –  18  Å R  

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. Gruppen Superteens är för högstadieungdomar. Fokus i dessa grupper är 
rörelseglädje och individanpassad träning. Det är aldrig för sent att börja. Vi kommer att arrangera 
prova på-dagar, där vi även blandar in andra aktiviteter.  

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.  

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. 

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 har 
som regel att ta ett drop-out samtal för att se vad vi kan göra. Många av våra äldre gymnaster blir 
ledare, vilket är glädjande. 

MÅL:  VUXN A ,  19  Å R OCH ÄLD RE  

För våra unga vuxna som ingår i våra grupper som presenterats ovan gäller samma mål. 
 
Målet för 2021 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.  
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UTMANINGAR: I dagsläget är vuxengruppen väldigt liten och för att det ska vara ekonomiskt 
försvarbart behöver vi hitta sätt att nå ut till flera. Vi vet att intresset finns, men alla hittar inte till 
hallen.  

TÄVL I NGS VE RKSAM 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.  

UTMANINGAR: Alla tävlingar inhiberades under våren 2020 och det ser inte bättre ut i skrivandets 
stund för hösten. Tävling är en viktig del av idrotten och målet är förstås att kunna komma ut på 
tävlingsgolvet under 2021.  

Även om läget återgår mer eller mindre till det normala, behöver vi fundera på hela 
tävlingsupplägget. Tävlingarna är ofta väldigt stora i de lägre klasserna och resorna långa och 
kostsamma. För att komma upp i tävlingsklasserna måste gymnasterna tävla i tävlingar 
sanktionerade av finska förbundet. Inför 2021 har föreningen ansökt om att få ordna en tävling inom 
förbundet för att minska antalet bortaresor för de mindre erfarna gymnasterna.  

Vår egen tävling Åland Invitational inhiberades 2020, men finns med i planeringen för 2021. Det är 
internationell tävling, där vi jobbar för att successivt utöka antalet deltagande länder. Tävlingsformen 
är innovativ och tillåtande och vi hoppas att den år efter år ska dra till sig ett ökat antal deltagare.  

EVE NE MAN 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.  

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. Evenemanget skulle ha 
arrangerats sommaren 2020, men sköts fram ett år.  

I januari 2021 kommer vi att ställa till med vinterfest, där våra gymnaster får visa upp sig för föräldrar 
och andra intresserade. 

LÄGE RVE RKSA MHET  

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

Under 2021 är målet att arrangera läger för olika nivåer under 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.  

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.  
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UT BI LDNI 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.  

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.  

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.  

Under 2021 ska vi ta fram en utbildningsplan för alla ledare där det är tydligt vad vi kräver och vad 
det finns möjlighet till. Det ska finnas olika vägar att ta beroende på om man som ledare satsar på 
bredd eller tävling.  

Målet är att chefstränaren AG ska hålla redskapsspecifika workshops för ledare inom AG-tornet och 
koordinatorn för breddverksamheten för övriga. Behovet är olika för dessa grupper.  

ANS TÄLL DA ,  TRÄN A RE  O CH  LE DA 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 verksamhetschef, en 
chefstränare AG och en basgruppskoordinator. Den sistnämnda är anställd på 50% av heltid.  

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 står inför en stor utmaning inför 2021, där vi kommer att behöva rekrytera en 
vikarie för chefstränaren från årsskiftet samt en helt ny koordinator för breddverksamheten (ny titel 
och uppdaterad rollbeskrivning från 2021) i februari.  

För att tillgodose alla behov och föra utvecklingen av verksamheten framåt bör en koordinator för 
breddverksamheten komma upp på en arbetsprocent på ca 80%. Då har man tid att arbeta med de 
mindre erfarna ledarna, arrangera event samt fungera som ledare och bollplank i salen. Med en 
koordinator för breddverksamhet kan vi få till stånd mer uppsökande verksamhet för specifika 
grupper som kan vara i hallen på dagtid. 

GYMNAST I KAREN A  ÅL AN 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.  

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.   

Under 2020 blev det klart att hallen ska byggas i Jomala och många möten och samtal har förts med 
kommuner, staden och andra inblandade. Föreningens medlemmar har arbetat hårt för att bygga 
upp en buffert och en kontantinsats.  

UTMANINGAR: 2021 är året då hallen verkligen ska börja att byggas. Det är ett enormt projekt och 
en risk för föreningen. Arbetet med att få staden och kommunerna med i finansieringen är en 
förutsättning att hallen ska förverkligas.  
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ADMI NI ST RAT I ON  O CH ST Y RELSE  

Administrationsbördan ökar ju större föreningen blir och desto viktigare är det att ha smarta och 
effektiva processer för medlemshantering, kommunikation och fakturering.  

Under 2020 tog föreningen i bruk ett Suomisport under uppbyggnad. På det stora hela är vi nöjda 
med systemet, men det kommer att krävas en hel del arbete under 2021 för att få det att fungera 
friktionsfritt.  

Styrelsen består av ordförande och fem ledamöter som sammanträder för ordinarie och 
protokollförda möten tre till fyra gånger per termin. En hel del av kommunikationen sker via en 
sluten grupp på Facebook. Personalen deltar på mötena och är verksamhetschefen är föredragande. 

EKON O MI  

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. 

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. 

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. Gymnasterna 
kommer fortsättningsvis att själva jobba ihop pengar för att delvis finansiera läger och tävlingar.  

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. 

Vidare har föreningen med stor framgång gjort punktinsatser för att samla in medel för den nya 
hallen. Där av den höga likviditeten. Dessa insatser kommer vi att fortsätta med under 2021 men 
dessa är utanför den ordinarie verksamheten och öronmärkta för projektet.  

ÖVRI GT  

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 vara med i vår verksamhet.  

Gymnastik är traditionellt en idrott där flickor är i majoritet och något som ligger i samhälls-
strukturen. Redan på knattesprattelnivå ser vi övervägande flickor i grupperna, där vi tycker att 
intresset borde vara lika stort från alla barn. Inga breddgrupper är indelade enligt kön, utan det är 
fritt fram att välja.  

Vi anammar den åländska idrottsrörelsens jämställdhetsmål. Vi kommer att se över hur vi kan 
rekrytera flera manliga ledare och på så sätt locka flera pojkar till verksamheten.  

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 
dem som behöver den och inte tvärtom.  

Man gör upp planer för ett år, men oftast blir det inte helt som man tänkt sig. Mycket är beroende av 
samhällssituationen i stort, men även vilka människor man har runt omkring sig. En plan finns där 
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som grund, och vi har en stabil verksamhet, men den behöver även ge utrymme för spontana idéer 
och projekt. 

Vårt största projekt inför 2021 är att komma till ett konkret avslut vad gäller Gymnastikarena Åland. 
Vi behöver få svar från politiker samt göra klart med externa finansiärer. Vi har hållit på sedan 2014 
och nu är det faktiskt vår tur att förverkliga vår arena så att vår verksamhet, som omfattar så många 
barn och ungdomar på hela Åland, kan utvecklas och blomstra.  

 

KONT AKT UP PGI FT 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 

 
 


