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Verksamhetsberättelse för Täby Gymnastikförening 

Org. Nr 816000–3409 

 

2018-07-01 – 2019-06-30 

 

Allmänt  
Täby Gymnastikförening (Täby GF) har under verksamhetsåret bedrivit en framgångsrik 

gymnastikverksamhet på bredd och elitnivå för barn och ungdomar i Täby, Vallentuna och Österåker.  

Föreningen har värdeorden Gemenskap & Glädje, Kvalitet & Kompetens vilka ska genomsyra all 

verksamhet. Värderingarna förmedlas från styrelsen till ledare på ledarsamlingar, från styrelse till 

föräldrar på föräldramöten och från ledare till gymnaster på träningar. 

Målet med föreningen är att bedriva gymnastik för alla åldrar och tillgodose individens behov av 

rörelseglädje och fysisk aktivitet och ge utrymme för gymnaster att uppnå tävlingsresultat. 

Målet kan anses som uppnått då breddgymnastiken håller hög kvalitet, är omfattande och erbjuder 

rörelseglädje för barn och ungdomar på alla nivåer. På tävlingssidan har vi haft flera lag på olika 

nivåer. 

Styrelsen har under året varit mycket aktiv och drivit igenom ett stort antal förändringar tillsammans 

med anställd personal. Nedan följer de viktigaste punkterna föreningen genomfört under året: 

 

• Fortsatt sponsoravtal med ICA Dragonen som stöttar våra ledare genom att finansiera 

ledartröjor. Besparingen lägger föreningen ut i form av ledarutbildningar och 

värdegrundsarbete. 

• Fortsatt samarbete med VW Täby som låter föreningen hyra två VW Sharan ”stripade” med 

föreningens emblem. Vi deltog på deras medlemsdag i december 2018 med uppvisning. 

• Vår äldsta elittrupp tävlade och kom på 5:e plats i SM. 

• Flera möten med politiker och tjänstemän för att möjliggöra en ny hall för gymnastiken i Täby 

kommun har genomförts. 

• NIU, Nationell idrottsutbildning fortsatte bedrivas på Tibble gymnasium. 

• En kommunikationskartläggning har påbörjats. 

• En ledarkonferens på Scandic hotell i Täby med 50 närvarande ledare hösten 2018. 

• Vi medverkade på Kanalens Dag (augusti) i Åkersberga/Österåker. 

• Klubbmästerskap High Five med fokus på föreningens värdegrund genomfördes hösten 2018 i 

Vallatorpshallen. 
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• Tre juluppvisningar genomfördes i Vallatorpshallen av föreningens tävlingsgrupper. 

• En av Sveriges större gymnastiktävlingar Täbypokalen genomfördes under våren 2019. 

• Föreningen, tillsammans med Region Öst, arrangerade Regionsexan i samband med 

Täbypokalen. 

• Tre våruppvisningar genomfördes med fullsatta läktare i Tibblehallen med tema 

”Födelsedagskalas, Täby GF 60 år”.  

• Medicinsk screening har genomförts bland våra elitgymnaster från 12 år. Screeening gjordes 

av Lisa Lagerberg, leg. naprapat. 

• Direktanmälan till de nystartade Gymnastikskolorna (har ersatt Bas/UT-grupper). 

• Det aktiva valet genomsyrar föreningens tävlingsgymnaster. 

• Påbörjat processen att byta ut sektionsnamnen Barn- och ungdom respektive Trupp. 

• Klädkollektion för samtliga medlemmar i föreningen. 

• Ledarkonferens på Bosön i januari 2019. 

• Fortsatt samarbete på seniornivå med Järfällagymnasterna, Teamgym Norrort. 

 

Verksamhet  
Antalet aktiva medlemmar (ledare & gymnaster) under verksamhetsåret var ca 1900. Över 200 ledare 

var engagerade i föreningen. Det finns en kontinuerlig kö in till barn och ungdomsverksamheten, men än större 

tryck på truppverksamheten som på grund av lokalbrist inte kan ta in fler gymnaster. 

Täby GF har under verksamhetsåret haft två verksamhetsgrenar/sektioner: 

• Barn & Ungdom, som omfattade 1372 medlemmar och var fördelade på ett 60-tal grupper 

• Trupp, som omfattade 365 medlemmar och var fördelade på 18 grupper 

 

Barn & Ungdom 
Barn- och Ungdomssektionen har verksamhet i tre kommuner: Täby, Vallentuna och i Österåker. 

Grupperna tränar gymnastik, motorik och rörelseglädje med hjälp av redskap från 3 års ålder och 

uppåt. Sektionen bestod under 2018–2019 av ett 60-tal grupper indelade i olika åldrar och nivåer, från 

nybörjare till avancerad gymnastik. 

 

Grupperna leds av föräldrar/anhöriga med gymnastikerfarenhet eller erfarenhet från någon annan sport 

eller idrott tillsammans med gymnaster från truppsektionen. Gymnastiken bedrivs på samma sätt i de 

tre kommunerna och kvaliteten säkerställs av ett utarbetat material i form av 

pärmar/nätdokument/filmer för olika nivåer: nybörjare, fortsättning och avancerad gymnastik. Från 

sektionen rekryteras gymnaster som vill börja med tävlingsgymnastik till truppsektionen. 

 

Grupperna är fördelade enligt nedan: 

 

Föräldrar & barn: Småbarnsgrupp 3–4 år, inga förkunskaper  

Vuxen person som är med och hjälper barnet med övningarna under hela träningen. 
Barnen lär sig grundläggande motorik och kroppsuppfattning med hjälp av gymnastikövningar. 

 

Nivå A: Nybörjargrupp, inga förkunskaper 

Utvecklar rums-/kroppsuppfattning, koordination, takt och rörelseskolning, balans, styrka, smidighet 

och grundrörelserna till kullerbytta, handstående, hjulning och hopp med satsbräda. 

 

Nivå B: Fortsättningsgrupp, förkunskaper motsvarande nivå A 
Utvecklar balans, styrka, smidighet, övningar på matta, handstående, hjulning, kullerbytta framåt/ 

bakåt, inhopp och landning i trampett.  
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Nivå C: Avancerad grupp, förkunskaper motsvarande nivå B 

Utvecklar övningar för matta, framåt och bakåt exempelvis handvolt, flickis och volt i trampett. 

 

Trupp 

Föreningen tog in 66 gymnaster i tävlingsverksamheten och de bildade Gymnastikskolan. Där får 

barnen träning som motsvarar deras egen motoriska färdighetsnivå. På grund av brist på lokaler med 

anpassad utrustning kan föreningen inte starta fler truppgrupper årligen trots att intresset hos barnen är 

stort. 

En organisationsförändring är påbörjad för att skapa en mer hållbar struktur över tid. Årets 

Gymnastikskola var den första som startade och deras väg framöver i föreningen har arbetats med 

under årets gång och in i kommande verksamhetsår. Gymnastikskolan representerar föreningen på 

regionala föreningstävlingar. 

Det aktiva valet har införts på våra tävlingsgymnaster från 13 år. De har själva fått välja vilken grupp 

de önskar gå i, med tydliga riktlinjer inför sitt val. Grupperna har bytt namn till Tävlingstrupp 1-4 och 

kommer att representera föreningen på regionala och nationella tävlingar. 

Intagsprocessen till vår yngsta elitgrupp har gjorts om. 

Hela truppsektionen kännetecknas av engagerade och välutbildade ledare. Flertalet av Täby GF:s 

ledare har varit, eller är gymnaster i föreningen. Täby GF har som inriktning att löpande utbilda 

samtliga ledare, både internt och via Gymnastikförbundets kurser och utbildningar. Täby GF har också 

som målsättning att alla gymnaster som har fyllt 16 år skall gå basutbildning samt steg 1 i trampett.  

Täby GF har ett flertal domare på både regional och nationell nivå. 

 

Truppsektionen har under 2018/2019 bestått av följande grupper: 

 

ET 1 

ET 2 

ET 3 

TTä 1 

TTä 2 

TTy 1 

Trupp-18 

RT 

Bas 15 

Bas 16 

Bas 17 

UT 15 

UT 16

 

ET: Elittrupp 

TT: Tävlingstrupp 

RT: Regional tävlingstrupp 

Trupp-årtal: sammanslagning av TTy2a+b 

Bas: Bastrupp 

UT: Utvecklingstrupp 

 

Ny motorikhall i Täby 
Vi är en av de största föreningarna i Täby kommun och vi jobbar aktivt för att få mer och bättre 

träningsmöjligheter. I Vallatorpshallen är varje träningstimme belagd med ett snitt på ca 50 aktiva 

gymnaster. Vissa dagar överlappar grupper och då kan det vara upp emot 90 aktiva gymnaster i hallen 

samtidigt. Täby GF har analyserat det framtida behovet av lokaler och konstaterat att föreningen fyllt 

samtliga tillgängliga tider med optimalt antal gymnaster. Allt mer verksamhet är förlagd till 

Bergtorpsskolans idrottshall, men behovet av specialhall kvarstår. Styrelsen för aktivt samtal med 

Täby kommun om att föreningen växt ur Vallatorpshallen. Täby kommun delar vår syn på att 

föreningen behöver ytterligare en hall. 

Föreningens ambition är att bygga en fullutrustad motorikhall för både bredd och elitgymnastik. Täby 

GF vill tillgodose de behov som finns bland barn och ungdomar i kommunen och i längden öka antalet 
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medlemmar. Hallen ska kunna vara säte för motorisk träning för förskolor samt för barn med 

handikapp eller särskilda behov. Dagtid ska hallen även kunna användas av de skolor föreningen 

etablerar samverkan med i gymnastikinriktningar, Futuraskolan Bergtorp samt Tibble gymnasium. På 

skollov och under sommartid kommer hallen kunna fyllas med lägerverksamhet. Med detta upplägg 

kan Täby Gymnastikförening erbjuda högklassig verksamhet även på dagtid i en ny anläggning. 

 

Tävlingsresultat 
Täby GF har deltagit på både SM-stegen och Riksserien under 2018–2019 samt flertalet regionala 

tävlingar i Region Öst.

 

TÄVLING - DATUM MÅNAD/ÅR GRUPP RESULTAT 

Riksettan fr. 15 år November 2018 Teamgym Norrort Placering 5 

Rikstvåan 13–16 år November 2018 Elittrupp 3 Lag 1: placering 12 

Lag 2: placering 18 

JSM December 2018 Elittrupp 2 Placering 6 

Regionsexan, fr. 10 år April 2019 Bas15 Kval lag 1: placering 4 

Kval lag 2: placering 8 

Final lag 1: placering 6 

Final lag 2: placering 10 

Rikstrean fr. 13 år Maj 2019 Tävlingstrupp äldre Placering 22 

Riksfyran 13–16 år Maj 2019 Tävlingstrupp yngre 1 

Trupp-18 

Placering 20 

Lag 2: placering 23 

Lag 3: placering 25 

Riksfemman fr. 13 år Maj 2019 Regional tävlingstrupp Kval: placering 7 

Final: placering 4 

Riksettan fr 15 år Maj 2019 Teamgym Norrort Placering 3 

Rikstvåan 13–16 år Maj 2019 Elittrupp 3 Lag 1: placering 26 

Lag 2: placering 19 

USM Juni 2019 Elittrupp 3 Kval lag 1: placering 3 

Kval lag 2: placering 31 

Final lag 1: placering 5 

SM Juni 2019 Teamgym Norrort Placering 5 

 

 

Bas-grupperna och UT-grupperna har fortsatt att utvecklas och har visat mycket goda resultat på 

regional nivå. Grupperna har tagit hem massor med medaljer på olika tävlingar i Region Öst. 
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Ledare  
Våra ledare tränar barn från ca 3 år upp till 20-årsåldern. Precis som gymnasterna utvecklas så måste 

även ledarna växa med uppgiften. Täby GF och Svenska Gymnastikförbundet ger ledarna den 

utbildning som behövs för detta i olika steg efter hand som svårighetsgraden på övningarna ökar. 

Föreningen har även utvecklat ledarpärmar och annat material som är till stöd för ledarna i träningen.  

Många av våra gymnaster blir ledare vid redan i 13–15 årsåldern, då som hjälpledare i barngrupperna. 

Föreningen genomför en utbildning för unga hjälpledare som vi tagit fram själva. Vi är stolta över att 

ge flickor i den här åldern en ledarutbildning, ledarträning och en erfarenhet som de har nytta av även i 

andra sammanhang. 

Många av de gymnaster som slutar träna fortsätter genom gymnasiet att vara ledare i föreningen. 

Genom denna process bibehålls det positiva inflytandet idrottandet har även efter det att ungdomarna 

slutat vara aktiva. En vilja från Täby kommun är att ungdomar är aktiva längre upp i åldrarna i 

föreningslivet och det klarar Täby GF av genom att engagera ungdomar till ledare.  

Styrelsen vill rikta ett särskilt tack för fantastiska insatser till alla ledare och de domare som vi haft i 

verksamheten under verksamhetsåret 2018 – 2019. 

 

Täbypokalen 2019 

Täby GF har en under en följd av år arrangerat tävlingar på riksnivå, och därmed skapat en tradition i 

föreningen att arrangera en stor trupptävling under vårsäsongen. 2010 startades traditionen med att 

arrangera en egen tävling inom ett segment där det saknades en riktigt stor tävling. Täbypokalen 

arrangerades den 27 april 2019, och har nu etablerat sig som en attraktiv tävling för Region Öst. 

Täbypokalen 2019 i sammanfattning: 

• Antal lag: 40 

• Antal gymnaster och ledare var ca 700 st 

• Antal besökare: ca 900 st   

• Antal funktionärer: ca 60 

 

Regionsexan 2019 
I samband med Täbypokalen stod vi som medarrangör till Regionsexan för Region Öst. Tävlingen 

genomfördes den 28 april 2019. Det var totalt 24 anmälda lag från regionen som tävlade i Tibbehallen. 

Från Täby GF hade vi två lag (från en och samma grupp) som tävlade och tog sin till final. 

Täby GF vill rikta ett stort tack till alla gymnaster som deltog, till de ledare, domare och tyckare och 

föräldrar som fungerade som funktionärer och som alla bidrog till att Täbypokalen och Regionsexan 

blev en sådan succé.  

 

Förälder i Täby GF  

Föräldrar till gymnasterna har en stor del i Täby GF:s framgångar. Under 10 år har Täby GF arbetat 

efter devisen att alla föräldrar till tävlingsgymnaster har ”obligatorisk arbetsglädje” på ca 10 timmar 

per verksamhetsår. Insatsen sker på många olika sett, allt ifrån funktionär i samband med uppvisning 

och tävling till en mer aktiv roll i Täby GF som teamförälder eller ledamot i styrelse och utskott. 

I varje truppgrupp från Basgrupperna och uppåt finns en organisation av föräldrar som benämns 

teamföräldrar. Teamförälderns uppgift är att stödja gruppens huvudledare i kommunikation med 

föräldrar och gymnaster. Vidare att i samband med tävling eller läger som inte genomförs av Täby GF, 

administrera transport, logi och mat m.m. Teamföräldrarna arrangerar även sociala aktiviteter för 

gymnaster och ledare. Ansvariga för teamföräldrarna har under året Maria Höglund, Maria Eberhardt 

och Maria Engström varit. 
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Aktivitetsbidrag  

Monica Preger har ansvarat för att administrera Täby GF:s kommunala aktivitetsbidrag och det statliga 

aktivitetsbidraget. Totalt har föreningen fått in ca 910,000 kr. 

 

Hemsidan & Sociala medier   

Våra anställda på kansliet har ansvarat för driften av Täby GF:s hemsida www.tabygf.com, samt för 

föreningens officiella Facebook- och Instagram-konto. De olika lagen har ofta egna konton på olika 

sociala medier och det är ledarnas ansvar enligt vår policy att se till att de lever upp till föreningens 

värderingar. 

 

Läger  
Täby GF har genomfört flera träningsläger i Vallatorpskolans gymnastikhall. Lägren har skett under 

loven när annan verksamhet har uppehåll. Totalt har vi haft ca 420 gymnaster på våra läger. 

 

Anställda i Täby GF  
Verksamhetschef     Ebba Cedrum (100%) 

Ansvarig för barn & ungdomssektionen   Monica Preger (100 %) 

Kanslist & administratör BoU    Tia Elomaa (80%) 

Ansvarig för truppsektionen    Mia Vestberg (100 %) 

Administratör truppsektionen    Agnes Björk (50%) 

Teknisk tränare för truppsektionen                                    Bendik Rolfseng (100%) 

 

Styrelse 

Ordförande    Effie Andersson 

Vice ordf./kassör  Torbjörn Westman 

Ledamöter   Mats Hagberg 

Ann Kjellberg 

Karin Stenberg 

Christofer Wallér 

Fredrik Thors 

Susanne Haglund 

Suppleanter   Johanna Sevonen 

Maja Bergqvist 

 

Den nya styrelsen har haft 10 protokollförda styrelsemöten. 

Styrelse och suppleanter har erhållit ett arvode på 20: - per ledamot. Arvodet har inte betalats ut utan 

återgått till föreningen i form av medlemsavgift för 2018/2019. 

Revisor under året har varit Marcus Östlund och revisorssuppleant Maria Ottander. 

 

Valberedningen består av: 

Sofia Cerwall (sammankallande) och Lina Johansson 

 

Till sist vill styrelsen i Täby GF tacka alla gymnaster, ledare och frivilliga krafter, samt våra 

sponsorer och Täby kommun för detta verksamhetsår. 

 

 

http://www.tabygf.com/
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Täby Gymnastikförening 

 

 

……………………...  ……………………...  ……………………...  

Effie Andersson   Torbjörn Westman  Karin Stenberg  

Styrelseordförande  Kassör/vice ordf  Ledamot  

 

 

 

……………………...  ……………………...  ……………………... 

Mats Hagberg   Susanne Haglund              Fredrik Thors 

Ledamot   Ledamot   Ledamot 

 

 

 

……………………...  …………………….   

Ann Kjellberg   Christofer Wallér 

Ledamot   Ledamot  
 

 


