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INFOBREV TÄBY GF 

Jag vill hälsa er varmt välkomna tillbaka efter 

sportlovet! 

Täby Gymnastikförening är en ideell idrotts-

förening och bedriver truppgymnastik för barn, 

ungdomar och vuxna i tre olika kommuner: Täby, 

Vallentuna och Österåker. Föreningen har ca 1500 

aktiva gymnaster som våra 210 ledare/hjälpledare 

tar hand om. Med våra 1700 medlemmar är vi en 

av Täby kommuns största idrottsföreningar! 

I vår barn- och ungdomssektion tränas 

gymnastik, motorik och rörelseglädje med hjälp 

av redskap från 3 års ålder och uppåt. 

I truppsektionen (tävling) har vi våra grupper från 

7 år som representerar föreningen på regionala 

och nationella tävlingar. 

Vårt kansli ligger i Vallatorpshallen, Täby. Här 

jobbar 4 stycken som ser till att verksamheten 

Välkomna våren 2019 

Styrelsen 2018/2019 
Sedan september 2018 har föreningen en ny 

styrelse med Effie Andersson som ordförande. Fler 

i styrelsen är Torbjörn Westman (kassör & vice 

ordförande), Ann Kjellberg, Christofer Wallér, 

Fredrik Thors, Karin Stenberg, Johanna Sevonen, 

Maja Bergqvist, Mats Hagberg och Susanne 

Haglund. 

 

 

I detta infobrev 

Välkomna våren 2019 

Styrelsen 2018/2019 

Vem jobbar på kansliet?  

Barn- och ungdomssektionen 

Truppsektionen 

Arrangemang 

rullar på termin efter termin. Läs mer på sid 2; 

Vilka är kansliet? 

Täby GF har fyra värdeord som ska genomsyras i 

hela verksamheten; hos gymnaster, föräldrar, 

ledare, anställd personal och styrelsen. Genom våra 

värderingar och vår värdegrund uttrycker vi hur vi 

alla ska agera i Täby GF. Våra värdeord är 

GLÄDJE – GEMENSKAP – KVALITET – KOMPETENS 

2019 är året Täby GF fyller 60 år och vi 

kommer uppmärksamma det under årets 

gång! 

Styrelsen ansvarar för verksamhetsinriktning och 

ekonomi. Verksamhetschefen ansvarar för det 

operativa i föreningen, samt personal. För konkreta 

frågor avseende den löpande verksamheten 

hänvisas till våra respektive sektioner barn- och 

ungdom respektive trupp. 

2019-01  

 

Av Ebba Cedrum, verksamhetschef 
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Monica Preger 

Barn- och ungdomsansvarig 

info@tabygf.com 

 

Frågor kring verksamheten i Täby, Vallentuna & 

Österåker, samt Våruppvisningen för dessa 

grupper, nyckelhantering, ledarfrågor och 

medlemshantering i Sport Admin gällande barn- 

och ungdomssektionen. 

Tia Elomaa 

Barn- och ungdomsadministratör & kanslist 

kansli@tabygf.com 

 

Frågor kring gymnastikplats i Täby, Vallentuna & 

Österåker, fakturering, inbetalningar, bokföring 

och medlemshantering i Sport Admin gällande 

barn- och ungdomssektionen. 

Telefontid för barn- och ungdomssektionen 

08-768 82 44 (växel) 

Måndag-fredag, kl.10.00-12.00 

Vem jobbar på kansliet? 
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Mia Vestberg 

Truppansvarig 

mia@tabygf.com 

 

Frågor kring verksamheten i truppsektionen, 

kontaktperson gentemot ledare och föräldrar, 

arrangemang, internutbildningar och 

medlemshantering i Sport Admin gällande 

truppsektionen. 

Telefontid för truppsektionen 

08-768 82 44 (växel) 

Tisdag & torsdag, kl.13.00-15.00 

Agnes Björk 

Truppadministratör 

agnes@tabygf.com 

 

Frågor kring läger i Vallatorp, försäkringar, 

arrangemang, administrativt stöd för 

truppledare, nyckelhantering och 

medlemshantering i Sport Admin gällande 

truppsektionen. 

 

 

 

 
 
På kansliet sitter spindlarna i nätet. De jobbar tätt med varandra i alla olika frågor som hanteras 

dagligen. Vilka är personerna som sitter på kansliet och vem ska ni höra av er till i vilken fråga? 
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Barn- och ungdomssektionen 

Barn- och ungdomssektionen har verksamhet i tre 

kommuner: Täby, Vallentuna och i Österåker. 

Grupperna tränar gymnastik, motorik och rörelse-

glädje med hjälp av redskap från 3 års ålder och 

uppåt. Vi har ett 60-tal grupper indelade i olika 

åldrar och nivåer, från nybörjare till avancerad 

gymnastik. 

Vi använder oss av alla vanligt förekommande 

redskap som finns i gymnastiksalar och tränar 

grundläggande motorik, rums- och 

kroppsuppfattning, styrka, smidighet och balans 

genom grundformerna: gå, springa, hoppa, åla, 

krypa, rulla, kasta/fånga, stödja, klättra, balansera, 

hänga. 

Vi är en ideell förening och ledare kan vara 

gymnaster från vår tävlingssektion eller en 
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kombination av någon vuxen/förälder med 

gymnastikerfarenhet eller erfarenhet av någon 

annan sport eller idrott. 

För att vi ska kunna starta en grupp till våra yngsta 

gymnaster så behövs det vara minst en vuxen 

ledare/förälder som kan hjälpa till med närvaro-

rapportering och ansvara för nycklar till skollokaler. 

Vårterminen 2019 

Terminen startar vecka 4 i januari och slutar vecka 

18 i maj. 

Uppehåll för sportlov vecka 9 och påsklov vecka 16. 

Inga träningar på röda dagar. 

Föreningens våruppvisning är lördag 11 maj i 

Tibblehallen (vecka 19) 

Tema: Täby GF 60 år! 

Truppsektionen 

 

Fristående – En dans med akrobatiska inslag 

Matta – En serie av akrobatiska moment i följd på 

långmatta eller tumbling  

Hopp – Volter på främst trampett, men också i viss 

mån satsbräda (gäller främst yngre gymnaster) 

Täby Gymnastikförening erbjuder tävlings-

gymnastik för flickor, damer och mix, från det året 

barnet fyller 7 år. Gymnasterna tränar 2–4 gånger 

per vecka beroende på grupp. Föreningen har 17 

tävlingsgrupper på olika nivåer och de har sin 

huvudsakliga verksamhet i Täby kommun. 

Gymnasterna har möjlighet att tävla i fyra olika 

klasser; manlig, kvinnlig, mixed och öppen klass 

(ojämnt antal flickor/pojkar). Föreningens äldsta 

gymnaster är i 20 års åldern och tävlar på Svenska 

Mästerskapen (SM) i truppgymnastik. Tävlings-

gymnasterna representerar föreningen på 

regionala och nationella tävlingar och varje lag på 

tävling består av 6–18 gymnaster beroende på 

tävlingsnivå. 

Gymnasterna tävlar i tre grenar: fristående, 

tumbling och trampett. 
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Under året arrangerar föreningen en hel del 

arrangemang. Se kalender nedan för våren 2019. 

Alla våra lovläger håller till i Vallatorpshallen, 

Täby. 

Påsklovsläger 

15–16 april: BoU 7–9 år (2010–2012) 

17–18 april: Gymnastikskolan, Bas 17 

Föreningstävling Täbypokalen 

27 april, Tibblehallen 

Regionsexan 

28 april, Tibblehallen 

Våruppvisning 

11 maj, Tibblehallen 
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Sommarläger juni 

15–16 juni: BoU 7–9 år (2010–2012) 

17–18 juni: BoU från 10 år (2009 och äldre) 

19–20 juni: Gymnastikskolan, Bas 17, Bas/UT 15/16 

Sommarläger augusti 

12–13 augusti: Gymnastikskolan, Bas 17 

14–15 augusti: Bas/UT 15/16 

16–17 augusti: Trupp18, RT, TTy, TTä 

Arrangemang 

GLÄDJE – GEMENSKAP – KVALITET - KOMPETENS 


