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Inledning: 

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. Det ska finnas plats 
för varje enskilt barn som vill hålla på med gymnastik. Vi vill sätta Åland i rörelse. 

 

Korta fakta: 

Från 2019 till 2020 har antalet medlemmar ökat med ca 80 personer. Vi har startat nya grupper 
för familjegymnastik, manlig artistisk gymnastik och utökat i AG-grupperna. Vi har kontinuerliga 
besök av en hemskolegrupp. Vi ser en liten ökning in antalet ledare, där också många har flera 
grupper i veckan. Vid utgången av 2020 var antalet ledare 57 stycken exklusive anställda.  

Grupper: Familjegymnastik, knattesprattel, basgrupper, trupp nybörjare och fortsättning, 
kvinnlig artistisk gymnastik, manlig artistisk gymnastik, freegym mini, freegym junior, freegym 
senior, trampolin nybörjare och fortsättning, superteens och vuxengymnastik. Det finns en 
grupp för alla.  

Årsmötet hölls pga coronapandemin i juni 2020. Pia Berglund fick fortsatt förtroende som 
ordförande. Ann-Sofie Lundsten valdes till vice ordförande. Övriga ledamöter är Fanny Flink, 
Linda Franklin, Daniel Rundberg och Erik Viktorsson.  

 

Året som gått: 

Vårfest är ett evenemang som vi har arrangerat i många år där alla våra grupper får visa upp 
program för sina nära och kära. Dock har det allt känts som att det händer för mycket under 
våren, på alla plan, och därför var vi ivriga att testa på ett annan koncept. Vårfesten 2019 
flyttade vi fram till januari 2020. Programmen övades i respektive grupper under de sista 
träningarna i december och första veckan i januari, då vi egentligen har träningsledigt, ordnade 
vi extra träningstillfällen och genrep för grupperna inför själva uppvisningen. Arrangemanget 
var lyckat och med några justeringar är januarifesten här för att stanna.  

Föreningen var även representerade på andra fester. På den Finlandssvenska idrottsgalan var 
MGF nominerade till årets förening. Verksamhetschefen och basgruppskoordinatorn var på 
plats, men tyvärr gick utmärkelsen annanstans. Chefstränare Malin Pussinen var nominerad 
till årets ledare på den åländska idrottsgalan och vann utmärkelsen! En av ytterst få kvinnor 
som blivit tilldelad priset. En mycket värdig vinnare, med kompetens och engagemang utöver 
det vanliga. Det går många förbi, speciellt sportjournalister, hur mycket som egentligen krävs 
för att bygga upp till den nivån som föreningens gymnaster nu ligger på.  

Sportlovsveckan var fyllt med olika program. Träningar med olika inriktning för befintliga 
medlemmar samt prova på-dagar. Vi hade en särskild träning för killar med intresse för manlig 
artistisk gymnastik. Vi hade redan planerat in ett läger senare under våren med deltagare från 
Helsingfors gymnastikklubb, med lång erfarenhet av pojkgymnastik, som skulle inne hålla både 
träning tillsammans med andra föreningar och utbildningsmöjligheter för tränare. Vi har pojkar 
i föreningen, men då inom trampolin och freegym i första hand och vi ville göra en medveten 
satsning för att lyfta intresset för MAG. Tröskel var låg och vi hade fått in anmälningar redan, 
men tyvärr ställdes lägret in pga corona. 



Vårens kalender var full då coronapandemin slog till. Vi hade gymnaster på förberedande 
landslagsläger i Kuortane som fick avbryta lägret och komma hem. Det var en väldigt förvirrad 
tid i början, fylld med oro och osäkerhet, men som följdes av handlingskraft.  

Styrelsen tog beslut att ställa in all verksamhet från och med den 22 mars i linje med övriga 
restriktioner i samhället. Föreningen har tre anställda, två på heltid och en på deltid, och vi fick 
sätta oss ner och tänka om och tänka nytt. Hallen fick sig ett totalt ansiktslyft och har nog aldrig 
varit så ren. Vi startade upp en YouTube-kanal, där vi regelbundet filmade in träningsprogram 
med olika inriktning och målgrupp. Fanns något för alla och vi fick fin feedback på dessa. 
Tränarna för tävlingsgrupperna blev experter på digitala kanaler och drog träningar online. Vi 
filmade in våra prestationsmärken, något som vi länge tänkt göra, men inte haft tid till. Nu kan 
våra medlemmar bekanta sig med dem på förhand och vet vad de går ut på och kan förbereda 
sig. 

Restriktionerna ändrades och var ofta svårtolkade, vilket gjorde det svårt att göra en långsiktig 
planering, istället fick vi agera på känsla. När möjligheten kom att samlas i lite större grupper 
tog vi chansen. Den 20 april beställde vi en container, fyllde den med redskap såsom airtrack, 
golvbommar, klossar och barrskalmar, och parkerade den vid konstgräset vid Strandnäs skola. 
Från den dagen fram till de nya rekommendationerna trädde i kraft 1.6, körde vi med 
utomhusträning ungefär 24 timmar i veckan! Dessa träningar erbjöds till alla, vilket var väldigt 
viktigt för oss. Tävlingsgrupperna hade schemalagda tider i veckorna och breddgrupperna på 
helgerna. Vi använde oss av ett anmälningssystem för att säkerställa att antalet höll sig inom 
gränserna.  

I summeringen av utomhusperioden kan man säga att för tävlingsgymnasterna var det 
nödvändig träning för att upprätthålla tekniker och motivation, men det var tydligt hur mycket 
de saknade hallen. För breddgrupperna var det ett koncept som fungerade mycket bra. Vi 
hade stora ytor att röra oss på och kunde jobba med de grovmotoriska rörelserna på ett annat 
sätt. Redskapen är dock inte gjorda för utomhusbruk, vilket också märktes på slitaget. Men på 
alla dessa veckor behövde vi bara ställa in träningen två gånger på grund av vädret! 

Den första juni kunde vi flytta tillbaka till Bollhalla. Vi hade fakturerat för vårterminen redan i 
februari och för att kompensera för utebliven träning, valde vi att förlänga terminen och erbjuda 
träningar hela juni. Vi återgick inte till det ordinarie schemat, utan fortsatte med 
anmälningssystem för breddgrupperna. Förutom tävlingsgymnasternas träningar, erbjöd vi 
elva tillfällen i veckan indelade enligt ålder, som barnen och ungdomarna kunde anmäla sig 
till.   

Vi kunde genomföra vårt årliga sommarläger under midsommarveckan. Fyra dagar med full 
aktivitet i hallen med ca 50 barn och där dagarna avslutas med bad och strandhäng. Vi hade 
tagit initiativ till ett samarbete med Ålands Volleybollförbund och bjudit in deras tränare att 
introducera beachvolley under en av dagarna. Tyvärr var intresset bland gymnasterna lågt.  

Vi arrangerade två andra läger, tre dagar vardera, under sommaren med ett vågat koncept. 
Deltagarna fick själva bestämma hur mycket de ville betala för att vara med, samt delta i en 
eller flera dagar och kunde välja mellan drop in eller att anmäla sig på förhand. Syftet var att 
tröskeln för deltagande skulle vara så låg som möjligt. Under det första lägret hade barnen 
först träning i hallen och avslutade dagarna med besök i Leklandet, som för sommaren 
huserade på tennisbanorna i Bollhalla. Det andra lägret var riktat till ungdomar och där man 
efter träning i hallen på förmiddagarna testade på aktiviteter som padel och discgolf på 
eftermiddagarna. Totalt deltog ca 25 barn och tio ungdomar.  

Det ekonomiska utfallet för lägren blev nära noll. De flesta betalade, men lite mindre än vad vi 
skulle ha fakturerat normalt. Vi hade utgifter för Leklandet och övriga aktiviteter, men tack vare 



att ett par av våra ledare hade anställning via Ålands Idrott var det möjligt att genomföra också 
från ett ekonomiskt perspektiv. Konceptet att arrangera läger med olika innehåll för att locka 
till oss nya och andra målgrupper är något vi kommer att fortsätta med. Den feedback vi fick 
var positiv och det är absolut värt att satsa på.  

Eftersom alla tävlingar och läger hade ställts in under våren och det inte var möjligt att resa 
utanför Åland, såsom vi ofta gör med våra tävlingsgrupper, kände vi att vi behövde hitta på 
något på hemmaplan. Läger fyller många viktiga funktioner, där träningen inte alltid kommer 
på första plats. Sammanhållning, ökad självständighet, utveckla relationer och vidga sina vyer 
är viktiga komponenter i barn och ungas utveckling. I augusti hade vi ett uppstartsläger för AG-
grupperna med samträning i Bollhalla, övernattning och filmkväll i hallen och en övernattning 
på Sandösunds Camping med besök på höghöjdsbanan och s’mors-grillning. Ungefär 50 
gymnaster och tränare deltog. Efterson hela tävlingssäsongen hade ställts in, som i vanliga 
fall upptar en stor ekonomisk post, hade vi möjlighet att subventionera lägret i hög utsträckning. 

Höstterminens grupper och schema planerades under sommaren. Vi tog i bruk ett nytt 
medlemssystem, Suomisport, som underlättade anmälningarna till grupperna. Systemet är 
fortfarande under utveckling och har sina brister, men kommer på sikt att göra 
medlemshanteringen mer lätthanterlig.  

Vi kom igång med våra grupper på ett relativt normalt sätt. Det är ett komplicerat pussel att få 
ett fungerande schema till stånd. Vi har verksamhet i hallen alla dagar och sammanlagt 110 
timmar i veckan. För att alla grupper ska få tillgång till alla redskap har vi en tidsplanering med 
redskapsschema för varje kvart.  

Som redan konstaterats är Bollhalla är för trångt för vår befintliga verksamhet, både för aktiva 
och redskap, samt att den inte är ändamålsenlig för all sorts gymnastik och rörelse. Det är 
anledningen till att de två nya grupperna i familjegymnastik, för barn 2-4 år med förälder, tränar 
i Ytternäs skola. En av två funkisgrupper, för barn i behov av särskilda insatser, flyttar till 
Idrottsgården för att kunna ha sin träning på kvällstid. Det är viktigt att dessa grupper får vara 
ensamma i salen och det är inte möjligt kvällstid i Bollhalla.  

Vi startar även upp två grupper i Godby för att kunna erbjuda flera platser både för barn under 
skolåldern som för årskurserna ett och två. Ekonomiskt är även denna satsning en risk 
eftersom hallhyran i Ålands Idrottscenter är höga för föreningar som inte är registrerade i 
Finström. Förhoppningsvis får vi stöd från kommunen för vår verksamhet där.  

I början av terminen hade vi ett föräldramöte för att hälsa alla välkomna till föreningen samt gå 
igenom väsentlig information och kommande händelser. Tyvärr var uppslutningen inte vad vi 
hoppats på. Att kommunicera med våra medlemmar och ha en bra dialog är viktigt. Vi använder 
oss av nyhetsbrev för den mest övergripande informationen ca 3 ggr per termin. Alla får 
meddelande genom Suomisport när det finns ett nytt att läsa via hemsidan. Genom vår 
Facebook-sida får vi snabbt ut vad vi har på gång i föreningen och allmänna uppdateringar. 
Alla discipliner har egna grupper för mer specifik info. Instagram används för tävlingar och 
klipp från träningar och andra event. Informationen är koordinerad och vi ser till att det som 
behöver komma alla till kännedom gör så genom officiella kanaler som nyhetsbrev och 
Suomisport.  

Det var länge osäkert hur det skulle blir med tävlingarna under hösten. I början begränsade vi 
deltagandet till satsningsgrupperna och gymnaster tävlandes på en högre nationell nivå. 
Senare under hösten fick alla intresserade från tävlingsgrupperna åka. Tävlingarna hade 
restriktioner med krav på ansiktsmask för de som inte tävlar, ingen publik samt en tävlingsklass 
i taget. Det är medförde en gedigen planering eftersom gymnaster som vanligtvis väntar på att 
tävla eller tävlat klart brukar vänta i salen tills det är dags att resa hem. Nu var vi tvungna att 



ha fler föräldrar mer för att kunna ta hand om gymnasterna samt att det fanns en viss oro att 
vistas på offentliga platser före och efter tävling, om man inte kunde vara på hotellet.  

I november arrangerade vi klubbmästerskap och åländska mästerskap. Utan publik samt att 
en tävlingsklass i taget fick komma till hallen. I utvärderingen av tävlingarna konstaterades att 
systemet med en klass i taget istället för flera samtidigt är att föredra även i framtiden. 
Tävlingen löper på smidigare och väntetiderna för gymnasterna kortas av avsevärt. I KM för 
AG-grupper deltog över 50 gymnaster i klasserna B, C och D. I ÅM delas gymnasterna in i 
juniorer och seniorer enligt samma system som under öspel. Här hade vi dryga 20 deltagare. 
Tävlingarna live-streamades via föreningens Facebook-sida.  

I och med att det allmänna läget förvärrades i Österbotten, där Finlands svenska 
gymnastikförbund skulle hålla sina årliga tävlingar, fick vi för första gången prova på att tävla 
på distans. Strax under 50 gymnaster deltog, vars serier på alla fyra redskap filmades och 
skickades för bedömning. På söndagen ordnade arrangörsföreningen en virtuell prisutdelning 
och tillkännagav vinnare och medaljörer. 

I december var det breddgruppernas tur att delta i KM i AG, trupp och trampolin. Tröskeln för 
att delta är mycket låg och serierna anpassas efter gymnasternas nivå. Inga poäng eller 
resultat visas eller publiceras. En vinnare per redskap och disciplin utses och alla får en 
deltagarmedalj. Deltagarantalet uppgick till ca 30, både flickor och pojkar, och flera deltog i 
mer än en disciplin. Även här ordnades tävlingen utan publik, men livestreamades. 

Under året har vi även hållit märkesdagar. Märken börjar från koppar och upp till diamant och 
är öppna för alla. Det är endast diamantmärket som ska dömas av en extern domare. 
Diamantmärket behövs för de gymnaster som aspirerar på landslagsförberedande grupper och 
för att möjliggöra detta, beställde vi en domare från Åbo hit i början av juni.  

Märkena är framtagna av finska förbundet och är riktat till kvinnlig artistisk gymnastik. Här har 
vi gjort egna modifieringar för att de även ska passa pojkar och roligt är att vi har haft flera 
deltagare under året. 

Våra tävlingsgymnaster håller hög nationell nivå. Vi hade under 2020 tre gymnaster som ingick 
i landslagsförberedande grupper; Frida Eriksson, Nora Karlsson och Stina Ekstrand. Nora 
Karlsson kvalificerade sig även för landslaget. Dessa tre deltog även i finska mästerskapen, 
där Stina och Nora hörde till juniorklassen och Frida senior. Nora tog en fin fjärdeplats i hopp.  

Övrig verksamhet 

I föreningen har vi strax under 60 ledare, vilket är en helt fantastisk siffra. Två tredjedelar är 
under 20 år. Det finns ett stort intresse av att vara ledare och med större utrymmen skulle vi 
kunna ta emot ännu flera barn. Under året har vi tillsammans fått ihop 74 utbildningsdagar med 
allt från HR Support, domarkurser och grundutbildning för tränare.  

Föreningen har fortsättningsvis tre anställda, varav en på deltid. Ylva Watkins är 
verksamhetschef och Malin Pussinen chefstränare. Malin gick på moderskapsledigt i slutet av 
december och kommer att vikarieras av Savannah Borman. Savannah rekryterades via 
kontakter från USA och det ska bli spännande att se hur hon kommer till rätta i vår förening. 
Elin Palm lämnade sitt uppdrag som breddgruppskoordinator på deltid innan sommaren och 
Ellen Norrback tog vid i början av hösten.  

Inför årsmötet 2020 gick vi aktivt in för att bredda styrelsens sammansättning. Vi har många 
olika kompetenser som kompletterar varandra och könsfördelningen är nu fyra kvinnor och två 
män (jämfört med åren innan då det varit fyra kvinnor och en man). Styrelsen har varit en 
drivande kraft bla när det kommit till att se över de anställdas anställningsvillkor och 



kollektivavtal samt varit otroligt engagerade i medelinsamlingen genom Gutz för den framtida 
GymnastikArena Åland. På årsmötet beslutades även att ha en valberedning, som ska bestå 
av de styrelsemedlemmar som avgår.  

I samband med årsmötet i juni startade en ny era. Mariehamns gymnastikförening r.f. ändrades 
till Gymnastics Åland r.f. (GymÅ) för att bättre spegla vår förening. Vi har medlemmar från tolv 
kommuner och är verkligen en allåländsk förening. Föreningen fyllde 90 år under året och vi 
hade en fest inplanerat för att fira det samt det nya namnet, men pga samhällssituationen var 
det inte möjligt.  

Under året har vi idogt arbetat med att förverkliga vår dröm – GymnastikArena Åland. Projektet 
fortskrider, om än långsamt. Den största bromsklossen är och har varit kommunerna. Vi har 
under året presenterat förslag för kommunerna och ansökt om investeringsstöd, men fått 
avslag från samtliga (Mariehamn, Lemland och Jomala). Därefter tog Jomala kommun ett 
initiativ till att bilda en grupp med representanter från ovanstående kommuner för att 
tillsammans utreda möjligheterna till att stöda föreningen med ett årligt driftsbidrag. Stödet ska 
beräknas enligt antalet medlemmar per kommun. Detaljerna för förslaget ska beredas av 
kommundirektören i Jomala och därefter skickas ut till de övriga kommunerna.  

Vad gäller själva byggnaden är den färdigt planerad enligt expertis företaget Unisport, som har 
hjälpt oss att rita hallen med den mest optimala lösningen. Ansökan om ändringar i 
delgeneralplanen för tomten i Möckelö har lämnats in och vunnit laga kraft. Investeringen från 
landskapsregeringen förfaller 2021 och vi behöver komma igång snarast. Vi kommer att börja 
det nya året med en rivstart med att få allting klart för en förestående byggstart efter sommaren.  

En ekonomisk överblick 

Tävlingar och läger utanför Åland står för en betydande del av föreningens kostnader. Under 
våren hade vi således minskade kostnader i relativt betydande grad.  

Föreningen har ett tydligt mål att jobba mot i GymnastikArena Åland. Förutom att vi strävar 
efter långsiktiga kontrakt med våra sponsorer, genomförde vi för andra gången en gedigen 
försäljningsinsats. Ett stort projekt, men väldigt lönsamt som ger ett betydande tillskott i 
kassan. Överskottet är en del av en långsiktig väg att bygga upp en buffert inför stundande 
bygge.  

Framtidsutsikter inför 2021 

Vi går in i ett avgörande skede när det kommer till investeringen i den nya hallen. Mycket 
arbete återstår för att övertyga kommunerna att vara med i finansieringen. Vi väntar in 
slutgiltiga offerter för att kunna fastställa budget. Om allt går vår väg kommer byggstart att ske 
i början av hösten. Inte en dag för tidigt! 

 

Mariehamn, 31.3 2021 

Styrelsen för Gymnastics Åland r.f. 

 

 


