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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 sätter Åland i rörelse.

En kronologisk överblick över året som gått:

Januari: Året började med att välkomna vår nya vikarierande chefstränare Savannah
Borman till föreningen. Hon kommer närmast från Iowa, där hon har haft en framgångsrik
egen karriär samt jobbat som tränare. Terminen kommer igång med fulla grupper.

Februari: Vi har en praoelev, som får vara med och dra grupper i hallen samt få en inblick i
vad vi gör på kontoret.

Mars: Tyvärr hann komma så långt in i terminen innan pandemin slog fast dörrarna till
hallen. I och med att vi varit med om detta tidigare, kunde vi snabbt ställa om till
distansträningar och även uteträningar. Den här gången varade nedstängningen bara några
veckor, så vi var var snart tillbaka i salen igen. Men munskydd, handsprit och inga extra
personer i salen blev vardag.

April: Tävlingssäsongen bjöd även denna gång på överraskningar. Vi deltog för första
gången i en livetävling via zoom. Gymnasterna tävlade i realtid, med domare på andra sidan
skärmen. Även våra egna domare fick då döma gymnaster på samma sätt. Lite nervöst att
tekniken inte skulle strula samt att allt gick på finska, men vi löste det bra.

I och med att gymnasterna på våren inte kunde åka utanför Åland för att tävla ordnade vi en
egen Corona-cup. Tre deltävlingar för klasserna B, C och D där en totalsegrare korades efter
alla tre tävlingar. Ett spännande, annorlunda och lyckat koncept. Tävlingen ordnades utan
publik, men med livestreaming.

Maj: Även för breddgrupperna kunde vi arrangera klubbtävlingar med stort deltagarantal,
tyvärr ingen publik, men däremot live streaming.

Gymnasterna på landslagslinjen tävlade under våren ett flertal gånger genom att serierna
filmades på hemmaplan och dömdes i efterhand. Dessa gymnaster samt de i klasserna E
och F kunde i början av sommaren åka på ett fåtal tävlingar. Dessa tävlingar är viktiga för att
få rankingpoäng och för att försöka kvala till olika landslag.

Juni: Tävlingarna fortsatte för våra AG-gymnaster, både fysiska, men även via distans.
Fördelarna med att tävla på distans är att gymnasterna får tävla på egna redskap och
ekonomiskt är det billigare, men tävlingsupplevelsen uteblir.



Vi arrangerade en kortare sommarkurs i dans för ungdomar och yngre vuxna under ledning
av Emma Pussinen.

Som traditionen bjuder arrangerade vi vårt fyradagars läger midsommarveckan. Lägret är
öppet för både medlemmar och barn utan erfarenhet av gymnastik. Halva dagen spenderas i
Bollhalla och därefter promenera eller cyklar barnen till Nabben för lek och bad.
Deltagarantalet är stort med ca 70 barn.

Vi hade även aktivitetsdagar med olika fokusområden; freegym, trupp eller AG. Både med
drop in och med anmälan. Allt för att göra tröskeln så låg som möjligt

Dessa olika aktiviteter gick att ordna tack vare sommarjobbare via Ålands Idrott.

I juni är alla grupper inför hösten planerade och anmälan öppnar i Suomisport. Många
grupper fylls på bara några dagar. Fördelen med systemet är att ansvaret läggs på
anmälaren själv och att det är möjligt att sätta ett maxantal per grupp. Det underlättar
administreringen.

Juli: Inom ramen för Åland 100 kunde vi testa ett nytt koncept med spontan utomhusgympa.
Vi tog en container till konstgräsplanen vid Strandnäs skola fylld med redskap. Under tre
kvällar i veckan under fem veckor kunde barn och ungdomar bara dyka upp och träna
tillsammans med oss. Ingen anmälan eller kostnad för deltagarna. Ledare fanns på plats för
de som ville ha hjälp eller inspiration. Snittantalet per kväll var 16 personer.

Ett ovanligt år med tävlingar långt in på sommaren. I juli deltog satsningsgymnasterna i
Mestaruus-kisat, ett FM för de olika klasserna. Fina resultat.

Augusti: Efter ett par veckors uppehåll är det dags att köra igång terminen igen.
FSG-teamläger hålls i Bollhalla med gymnaster från andra finlandssvenska föreningar. Vi har
ett utbyte med Pargas IF, som gärna förlägger sitt sommarläger hos oss och tar hjälp av våra
tränare. Efter förra årets succé med hemmaläger för AG-gymnasterna, använde vi samma
koncept i år. Träning och övernattning i Bollhalla och därefter aktiviteter och övernattning i
stugor i Käringsund med ca 50 deltagare.

Höstens föräldramöte hölls i år på distans. För att ge möjlighet att så många som möjligt
skulle kunna närvara, hade vi två tillfällen samt separat för AG-grupperna. Uppslutningen var
bättre än tidigare, men skulle vilja se ännu fler som deltar.

Inför terminsstart hade vi uppstartsmöten med ledarna. Vi har ett stort gäng engagerade
ledare. Terminen körde igång i slutet av augusti och antalet grupper var 52. Av dessa är två
specialgrupper för barn i behov av särskilda insatser.

Vi var med på idrottsdagen för Ålands gymnasium och kunde samtidigt promota vår grupp
för ungdomar 16+.

Frida Eriksson och Stina Ekstrand deltog i testläger för förberedande landslagsgrupp
Bemarit och båda blev utvalda.



September: FM gick av stapeln i Uleåborg. GymÅ representerades av två seniorer; Emma
Pussinen och Frida Eriksson och en junior, Stina Ekstrand. Stina tog sig till final i bom i tuff
konkurrens och slutade där på en fin sjätte plats.

Oktober: Tävlingssäsongen körde igång och äntligen mer normalt. Det var även dags för
första bemaritlägret för kvalade gymnaster. Vi arrangerade ÅM för juniorer och seniorer.
Indelningen i klasserna är enligt de åldersgränser som används i öspel. För att minska ner
på resandet för de yngre gymnasterna ansökte vi om att ordna en nationell klasstävling och
fick klartecken att stå som arrangör i oktober. En mycket liten tävling med endast gymnaster
från hemmaföreningen och Pargas IF. Det är ändå viktigt att gymnasterna tävlar på
sanktionerade tävlingar för att få sina tävlingsresultat registrerade och godkända för
klassuppflyttning.

Åländska mästare korades. Stina Ekstrand i seniorklassen och Nova Lundsten, junior.

Märkesdagar är tillfällen då gymnasterna testar på ett antal förbestämda övningar per märke
och visar upp dessa för domare. Det finns obligatoriska och valfria övningar. När gymnasten
klarat tillräckligt många får hen sitt märke och kan gå vidare till nästa. Det första märket är
koppar och därefter följer brons, silver, guld, smaragd och diamant. Märkena används på
tävlingssidan och är kopplade till klasserna, men det går bra att göra dem utan att vara
intresserad av att tävla. Det är finska förbundet som tagit fram dessa, men anpassningen till
pojkar från brons och uppåt har vi gjort själva. Totalt deltog ca 60 barn på dessa
märkesdagar, från både bredd- och tävlingsgrupper.

I slutet av månaden samlades ledarna för en halloween-inspirerad träff. Vi karvade pumpor,
åt pizza och diskuterade viktiga frågor med hjälp av frågekort från Folkhälsans
trygghetslåda.

November: Tävlingssäsongen fortsätter med den internationella tävlingen Mälarcupen i
Stockholm, FSGM i Vasa och nationell klasstävling i Grankulla. FSG-tävlingarna brukar vara
den första tävling efter KM som nya gymnaster deltar i. Även detta år blev bussen full med
förväntansfulla barn och ungdomar.

December: Innan terminen tar slut hinner vi ännu med klubbmästerskap, och denna gång
med publik. Det var även dags för en till märkesdag och vi avslutade året med öppna
träningar.

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 68 utbildningsdagar
med allt från grundutbildning för tränare, första hjälp och inspirationsföreläsningar online.

Vi har tagit under året uppdaterat våra riktlinjer för ledare. Vi vill tydliggöra att vi anser att
utbildning är viktigt och att detta även reflekteras i arovestrappan. Vi kom igång med
utvecklingssamtal med alla yngre ledare samt höll ett allmänt möte med de föräldrar som är
ledare i sina barns grupper.



Föreningen har fortsättningsvis tre anställda, varav en på deltid. Ylva Watkins är
verksamhetschef och Malin Pussinen chefstränare. Malin vikarierades under större delen av
året av Savannah Borman. Från och med slutet av året är vi tre heltidsanställda och en
deltidsanställd.

Vi har fortsättningsvis två funkisgrupper och tack vare stöd från Brita Maria Renlunds
stiftelse kunde vi även under detta år ha aktiviteten avgiftsfritt. En grupp hålls i Bollhalla och
den andra i Ålands Idrottscenter.

Under året har vi pga platsbrist haft verksamhet i Ytternäs skola och Idrottsgården, förutom
redan nämnda ÅIC. Grupper som utlokaliseras är i första hand knattegrupper och
familjegymnastik.

Vi har två gymnaster som har specialidrott, en gymnast och en ledare. När det kommer till
den aktiva gymnasten har det varit tydligt med morgonträningar, medan att ha specialidrott
med ledarskap som inriktning har varit aningen mer diffust. Ett bra koncept, men behöver
utvecklas.

Som första förening tog vi i bruk Suomisport. Efter att ha använt systemet i ett helt
verksamhetsår ser vi stora fördelar med det, men det återstår en hel del att utveckla även
här. Vi har tagit stor det i detta och har även hjälp andra föreningar på Åland och utanför
med att presentera systemet, hjälpa till när det uppstått problem och som bollplank.

Vi är aktiva i arbetet inom Finlands svenska gymnastikförbund, där Ylva Watkins är
ordförande i sektionen för artistisk gymnastik. Samtidigt har vi under året tagit en första
kontakt med svenska gymnastikförbundets generalsekreterare för att utreda möjligheterna
att flytta tävlingsverksamheten dit.

GymnastikArena Åland

Under året har styrelsen och de anställda jobbat intensivt och målmedvetet med
förverkligandet av GymnastikArena Åland. Ett projekt som redan pågått ett antal år. De
viktigaste händelserna var följande:

● Intentionsavtal mellan Gymnastics Åland och Holmbergs AB undertecknades i
februari.

● Slutgiltigt avtal mellan parterna undertecknades i september
● Legoavtal för tomten undertecknades i september
● Bygget startade i oktober
● Lån på 1 300 000 beviljades formellt i december

Utöver detta har åtskilliga timmar lagts ner på bland annat utreda finansieringsalternativ,
begära och sammanställa offerter och färdigställa ritningar. Vi har fått och får fortsättningsvis
mycket hjälp av Leif Ahlqvist, som fungerar som expert och konsult med täta kontakter med
alla personer inom byggprojektet.

En ekonomisk överblick

En ny hall kommer att innebära ökade kostnader för föreningen och det är även svårt att
förutse hur stora dessa kommer att bli. För att jobba upp en buffert genomförde föreningen i



år igen en försäljningsinsats av Gutz-produkter, med gott resultat. Det är ett krävande
företag, men tack vare engagerad styrelse och ivriga medlemmar är det absolut värt arbetet.
Vi har även lag ner mycket tid för att skapa goda relationer med våra sponsorer för att knyta
dem till oss på en länge tid.

Hur bidragen från kommunerna kommer att påverka oss är fortfarande under utredning och
kommer nog inte att vara klart innan vi har flyttat. Under hela året har förhandlingar och
diskussioner förts med kommunerna inför den stundande flytten och byte av hemort från
Mariehamn till Jomala. Vi har ett starkt stöd från Jomala kommun och känner att det finns en
vilja där att se över principerna så att även vi omfattas av dem utan att det drabbar andra
föreningar i kommunen. Faktum kvarstår att den allra största delen av våra medlemmar
kommer från Mariehamn, men att det i dagsläget inte finns något som tyder på att att staden
kommer att kunna gå in med bidrag för mariehamnare i en förening med annan hemort.
Redan nu får föreningen bidrag både från Lemland och Finström.

Tack vare våra försäljningsinsatser, sponsorer och återhållsam ekonomisk ståndpunkt så gör
vi ett överskott i år. Med tanke på att framtiden är oviss och svår att sia om hur exakt det
kommer att se ut är det viktigt att ha en buffert. Detta har dock inte drabbat verksamheten
eller medlemmarna negativt.

Framtidsutsikter inför 2022

Det är självklart med spänning som vi går in i 2022. I skrivandets stund händer det något
nästan varje dag på byggplatsen. Mycket återstår ännu och det är en utmaning att sköta och
utveckla verksamheten och samtidigt driva detta stora projekt. Men det känns otroligt skönt
att ha kommit så här långt och vi är stolta. Vi har ett stort stöd bland allmänheten och är
övertygade om att verksamheten kommer att få sig ett enormt lyft.

Mariehamn, 3.4 2022

Styrelsen för Gymnastics Åland r.f.


