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STYRELSEN 

Styrelsen som valdes vid årsmötet 27 september 2020 har haft följande 

sammansättning: 

 

Ordförande  Sofia Cerwall 

Vice ordförande Hanna Söderberg 

Kassör  Gösta Kallner 

Ledamot  Johanna Sevonen 

Suppleanter  Maja Bergqvist 

  Emma Walters 

 

REVISORER 

Revisor under året har varit Olle Alexandersson, NEXIA AB. 

 

VALBEREDNING 

Sammankallande Lina Johansson 

 

SAMMANTRÄDEN 

Styrelsen har haft 8 protokollförda styrelsemöten, inklusive det konstituerande mötet 

direkt efter årsmötet. Utöver de ordinarie mötena har styrelsen haft 3 extrainsatta 

protokollförda styrelsemöten. Samtliga möten har skett digitalt. 
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INLEDNING 

Täby Gymnastikförening (Täby GF) har under verksamhetsåret bedrivit gymnastik-

verksamhet för tränings- och tävlingsgrupper på olika nivåer för barn, ungdomar och 

vuxna i Täby, Vallentuna och Österåker. 

 

Målet med Täby GF är att bedriva gymnastik för alla åldrar med målet att tillgodose 

individens behov av rörelseglädje och fysisk aktivitet och ge utrymme för människor att 

uppnå tävlingsresultat. Verksamheten ska utformas så att den blir tillgänglig för alla och 

verka för gott kamratskap och god idrottsanda bland medlemmarna. 

 

Målet kan anses uppnått då träningsgymnastiken håller hög kvalité, är omfattande och 

erbjuder rörelseglädje och fysisk aktivitet för barn och ungdomar på olika nivåer. I 

tävlingsgrupperna är målet uppnått när vi har flera lag som presterar på olika tävlings-

nivåer. 

COVID-19 

Hösten 2020 fortsatte präglas av den pandemi som lamslog stora delar av värden under 

våren 2020. Idrotten fortsatte generellt att bli väldigt drabbad, framför allt inomhus-

idrotter. Folkhälsomyndigheten tog många beslut på hur idrotten kan bedrivas under 

den pågående pandemin och Svenska Gymnastikförbundet förtydligade vad det innebar 

specifikt för vår idrott. 

 

På grund av COVID-19 behövde verksamhetschef fatta beslut kring verksamheten. Till 

grund för besluten låg riktlinjer och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, 

Region Stockholm, Riksidrottsförbundet och Svenska Gymnastikförbundet. Följande 

beslut togs av verksamhetschef, i samråd med kansliet: 

 

29 september 2020: beslut om att det aktiva valet kommer att ske i mindre omfattning 

inför vårtermin 2021, likaså bokning till Gymnastikskola år 1 och nästa steg för 

Gymnastikskola år 2 (bokning till Gymnastikskola år 3 alt Bastrupp år 1). 

 

26 oktober 2020: beslut om att inte bekosta julgåvor till träningsgrupperna med 

anledning av det försämrade ekonomiska läget. 

 

12 november 2020: beslut om att ställa in tävlingsgruppernas årliga juluppvisning för 

andra året i rad. 
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11 december 2020: beslut om att låta gymnaster födda 2004 eller tidigare börja träna 

inomhus. Äldre gymnaster hade fortfarande digitala träningar alternativt erbjöds 

utomhusträningar. 

 

14 december 2021: beslut om att samtliga lovläger under januari-juni 2021 ställs in och 

att familjegymnastik-grupper ställs om till grupper med färre vuxna/utan vuxna till 

vårterminen. 

 

Under perioden 20 december 2020 till 24 januari 2021 var samtliga kommunala idrotts-

hallar stängda på grund av det allvarliga smittläget i landet. Det påverkade enbart 

föreningens tävlingsgrupper. 

 

21 januari 2021: beslut om att skjuta fram terminsstarten för de omställda 

familjegymnastik-grupperna, vårterminen förlängdes med motsvarande missade 

träningstillfällen. 

 

10 februari 2021: beslut om att låta gymnaster födda 2004–2002 börja träna inomhus 

från den 8 februari. Gymnaster födda 2001 och äldre fick fortsättningsvis inte träna 

inomhus i Täby kommun, dock erbjöds Teamgym Norrort träning i Järfällagymnasternas 

hall (privat anläggning). 

 

12 februari: de 6 antagna gymnasterna till ET3 började träna med ET3 en gång i veckan 

för att veckan efter sportlovet helt börja träna med ET3. 

 

4 mars 2021: beslut om att ställa in all verksamhet under perioden 6–14 mars (vecka 10). 

Anledningen är att de restriktioner/rekommendationer från Regering, myndigheter, 

förbund och kommun inte skapade förutsättningar att hålla verksamheten i gång. 

 

8 mars: arrangemangen Täbypokalen och Våruppvisningen ställs återigen in. 

 

Förskjutna aktiviteter från hösten 2020 som genomfördes våren 2021: 

▪ Aktiva valet genomfördes i mindre skala inför VT 21. 

▪ Intag Gymnastikskola år 1, tre nystartade Gymnastikskolor (Täby, Vallentuna) 

▪ Nästa steg för Gymnastikskola år 2, en Bastrupp och två Gymnastikskolor startade 

(Täby, Österåker) 



 

 

TÄBY GYMNASTIKFÖRENING 

KLÖVERVALLSVÄGEN 81 

187 52 TÄBY 

 

08-768 82 44 

WWW.TABYGF.COM 

VÄRDEGRUND 

Täby GF har värdeorden Gemenskap & Glädje och Kvalitet & Kompetens. Hela 

verksamheten ska genomsyras av värdegrunden och gälla samtliga gymnaster, 

föräldrar, ledare, kansli och styrelse. Värderingarna förmedlas från styrelsen till 

anställda, från ledningen till ledare på ledarsamlingar, från ledningen till föräldrar på 

föräldramöten och från ledare till gymnaster på träningar. 

 

I samarbete med RF-SISU påbörjade kansliet ett projekt för att uppmärksamma 

föreningens värdeord. Under hösten 2020 uppmärksammades värdeorden GEMENSKAP 

och KVALITET genom värdeveckor, där alla i verksamheten skulle samtala under en 

träning/ett möte om dessa ord. Materialet skickades in till kansliet och 

uppmärksammades på föreningens hemsida samt sociala medier. 

 

Under våren 2021 fortsatte arbetet med värdegrundsarbetet och under vecka 16 

uppmärksammades GLÄDJE och KOMPETENS i hela vår verksamhet. Den här gången 

behövde inte ledare skicka in något material till kansliet. 

KANSLI 

Föreningen har ett stabilt kansli med 6 kompetenta medarbetare. Under året har vi 

utökat med ytterligare en kanslilokal i Tibble Sportcentrum, som ett komplement till 

kanslilokalen i Vallatorpshallens skolidrottshall. Under pandemin har kansliet i huvudsak 

arbetat hemifrån, med undantag för våra anställda tränare. Kansliet har haft digitala 

check-in möten, varierande antal per vecka, för att fortsätta hålla kontakten och skapa 

en bra teamkänsla. 

 

Under året har föreningen haft följande anställd personal: 

 

Ebba Cedrum  Verksamhetschef 100 % 

Monica Preger  Sektionsansvarig Träning 100 % 

Mia Vestberg   Sektionsansvarig Tävling 100 % 

Michael Hyung Suk Johansson Sektionsansvarig Elit 100 % 

Tia Elomaa   Administratör Träning 80 % 

(slutade på egen begäran, sista arbetsdag 11 mars) 

Bendik Rolfseng  Tränare Tävling & Elit 100 % 

 

De anställda har som uppgift att avlasta styrelsen och ledarna med framför allt 

administrativa uppgifter. 
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Kansliet har varit ansvariga för att hålla föreningens arrangemang och läger levande 

under årets gång. Under pandemin så har det behövt bli med digitala lösningar. De har 

även varit ansvariga för att hålla föreningens hemsida och sociala kanaler uppdaterade 

med relevant och korrekt information. 

 

Kansliet har haft en gemensam kanslikonferens på Triften i Ullna/Täby. Under 

konferensen har det arbetats med verksamhetsplanen och utbildningsrevisionen som 

ska implementeras under hela 2021. Syftet med kanslikonferensen var att säkerställa 

rutiner över längre tid, skapa en tydlig kommunikation med syfte att skapa förtroende 

för våra medlemmar och att kvalitetssäkra organisationen från ledning till gymnaster. 

Under våren 2021 hade kansliet tyvärr inte möjlighet att anordna och delta i en 

kanslikonferens på grund av restriktioner med anledning av COVID-19. 

KOMMUNIKATION 

Under verksamhetsåret har kansliet jobbat aktivt med kommunikation inom olika 

ämnen. Ett systematiskt kvalitetsarbete, på uppdrag från styrelsen, påbörjades hösten 

2018 och har fortsatt även under 2020–2021. 

 

Kansliet har haft ansvaret att hålla föreningens hemsida uppdaterad med relevant och 

korrekt information. De har jobbat aktivt med att hålla hemsidan uppdaterad. Hemsidan 

ses över och omstruktureras kontinuerligt för att göra det enklare för befintliga och nya 

medlemmar att hitta information. Under verksamhetsåret har kansliet hänvisat mycket 

till hemsidan för att skapa ett intresse att söka information där i första hand. 

 

Föreningen använder de två sociala kanalerna Facebook och Instagram och de har 

administrerats av verksamhetschefen. Många tävlingsgrupper har egna grupper på 

Facebook och konton på Instagram, där det är ledarnas ansvar att de lever upp till 

föreningens värderingar. 

Kriskommunikation 

Verksamhetschefen har jobbat med både kansli och styrelse gällande kris-

kommunikation under pandemin. Det har pågått en omfattande kommunikation sedan 

pandemins start med tydlig information till samtliga målgrupper i verksamheten. 

Informationen kommunicerades i huvudsak via mejl av verksamhetschefen. Kansliet har 

hållit i den dagliga dialogen med ledare och gymnaster. 

 

Kansliet har upprättat en specifik plats på hemsidan, FAQ COVID-19, för att informera 

medlemmarna om hur föreningen jobbar med COVID-19, samt vilka riktlinjer och 
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rekommendationer som föreningen varit tvungen att förhålla sig till, från Svenska 

Gymnastikförbundet, Riksidrottsförbundet, Region Stockholm och Regeringen. 

VERKSAMHETSÖVERSIKT 

Under verksamhetsåret har vi haft 1538 medlemmar registrerade i vårt medlems-

register. Fördelningen av medlemmarna finns i tabellen nedan: 

 

Gymnaster 1386 

Ledare 223 

Styrelse 6 

 

Vi har haft två inriktningar inom truppgymnastik; Träning- och Tävlingsgymnastik. 

 

952 gymnaster i Träning fördelade på ett 50-tal grupper. 

434 gymnaster i Tävling fördelade på 20 grupper. 

 

Träningsgymnastik 

Träningsverksamhet har bedrivits i tre kommuner; Täby, Vallentuna och Österåker. 

Grupperna har tränat gymnastik, motorik och rörelseglädje med hjälp av vanligt 

förekommande gymnastikredskap från 3 års ålder och uppåt. Verksamheten bestod 

under 2020–2021 av ett 50-tal grupper indelade i olika åldrar och nivåer. 

 

Gymnastiken bedrivs på liknande sätt i alla tre kommunerna och kvaliteten säkerställs 

av ett utarbetat material i form av pärmar/digitalt material/filmer för olika nivåer. 

Målsättningen är att gymnasterna i en grupp ska utvecklas tillsammans och därmed inte 

behöver byta grupp om de vill lära sig mer avancerade övningar. I takt med att 

gymnasterna lär sig mer avancerade övningar så kompetensutvecklas också ledarna. 

 

Grupperna har varit 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 enkla 

gymnastikövningar och rörelsemönster. 

 

Nivå A: Nybörjargrupp, inga förkunskaper 

Utvecklar rums- och kroppsuppfattning, koordination, takt och rörelseskolning, balans, 

styrka, smidighet och grundrörelserna till kullerbytta, handstående, hjulning och hopp 

med satsbräda. 
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Nivå B: Fortsättningsgrupp, förkunskaper motsvarande nivå A 

Utvecklar balans, styrka, smidighet, övningar på matta, handstående, hjulning, 

kullerbytta framåt/ bakåt, inhopp och landning i trampett. 

 

Nivå C: Avancerad grupp, förkunskaper motsvarande nivå B 

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

trampett. 

 

Inför varje terminsstart har det upprättats en reservlista för fullbokade grupper som 

administrerats i systemet Sport Admin. Vi har då haft möjlighet att successivt erbjuda 

fler barn plats i verksamheten när det blivit lediga platser. 

 

Påverkan pandemi 

Träningsgrupperna har blivit påverkade av Regeringens pandemilag och begränsnings-

förordning där ett maxantal i kommunala idrottshallar beslutades. Bokningen stängdes 

omgående vid det beskedet. Det innebar att vi var tvungna att dela på ett tio-tal grupper 

för att hålla oss under maxantalet. Det innebar vidare att vi öppnade upp fler platser i 

några grupper, medan i andra var det inte möjligt att fylla på. 

 

Tävlingsverksamhet 

Tävlingsverksamheten har bedrivits i tre kommuner; Täby, Vallentuna och Österåker. 

Tävlingsgrupperna representerar föreningen på regionala och nationella tävlingar på 

olika nivåer. Verksamheten bestod under 2020–2021 av 20 grupper indelade i olika 

åldrar och nivåer. 

 

Den pågående organisationsförändringen har kontinuerligt arbetats med för att skapa 

en mer hållbar struktur över tid och en ökad tydlighet mot våra medlemmar. 

 

Inför hösten 2020 fanns det inte möjlighet att anmäla sig till nya Gymnastikskolor (se 

under rubrik COVID-19). De nystartade Gymnastikskolorna började i stället till våren 

2021. Anmälan till Gymnastikskolan gjorde man genom direktanmälan. I Gymnastik-

skolan har barnen fått träning som motsvarar deras egen motoriska färdighetsnivå. 

Grupperna brukar, under normala omständigheter, representera föreningen på 

regionala föreningstävlingar. 

 

Gymnastikskola år 1 har bibehållits under årets gång. För Gymnastikskola år 2 inträffade 

nästa steg till Bastrupp år 1 till våren 2021 (se under rubrik COVID-19). Totalt tre 

Gymnastikskolor från Täby och Österåker kunde anmäla sig till en Bastrupp år 1 med 
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utökad träningstid (3 gånger per vecka). Bastrupp har haft sin huvudsakliga träning i 

Täby. En ny Bastrupp år 1 med totalt 33 gymnaster startade och vi bibehöll en 

Gymnastikskola år 3 i Täby respektive Österåker. Vi har haft möjlighet att fylla på i dessa 

grupper från Träningsverksamheten. Grupperna brukar, under normala 

omständigheter, representera föreningen på regionala föreningstävlingar. 

 

Bas17 har bibehållits under årets gång. Bas16 och UT16 gick samman till hösten 2020 

och skapade en ny gemensam Trupp-20. Grupperna brukar, under normala 

omständigheter, representera föreningen på regionala tävlingar. 

 

Inför hösten 2020 genomfördes inte det aktiva valet för gymnaster i TT1-TT5 (se under 

rubrik COVID-19). Aktiviteten sköts fram till våren 2021. Trupp-19 bytte namn till 

Tävlingstrupp 4, Tävlingstrupp 4 bytte till Tävlingstrupp 5 och övriga grupper behöll sitt 

gruppnamn. Grupperna brukar, under normala omständigheter, representera 

föreningen på regionala och nationella tävlingar. 

 

Elitverksamhet 

Verksamheten har haft 3 elitgrupper; Ungdom, Junior och Senior. Under normala 

omständigheter representerar elitgrupperna föreningen på nationella och 

internationella tävlingar. 

 

Under pandemin har vi inte haft möjlighet att erbjuda gymnasterna i en elitgrupp 

medicinsk screening. Tidigare undersökningar har genomförts av Lisa Lagerberg, leg. 

naprapat. Syftet med den medicinska screeningen är att förebygga skador genom att 

upptäcka muskulära svagheter i ett tidigt skede. Ansvaret har i stället hamnat på de 

anställda tränarna att undersöka och genomföra. 

 

Inför intaget till den yngsta elitgruppen genomförde kansliet ett informationsmöte i 

syfte att tydliggöra hur föreningens elitverksamhet såg ut och vad som förväntas av 

både gymnaster och föräldrar. Gymnasterna deltog på tre redskapsträningar och en 

friståendeträning och fick därefter lämna in ett skriftligt svar om de var intresserade att 

börja eller inte. Elitansvarig och Tävlingsansvarig, i samråd med ledare, beslutade vilka 

gymnaster som var redo att erbjudas plats. I intaget togs det mentala, det fysiska och 

det tekniska hänsyn till. 

 

Påverkan pandemi 

Tävlingsgrupperna har också blivit påverkade av begränsningsförordningen och ett 

maxantal i de kommunala hallarna, dock inte lika märkbart som bland tränings-
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grupperna. De äldsta tävlingsgymnasterna har inte haft möjlighet att träna inomhus i 

Täby under perioder, då kommuner uppmanades att hålla hallarna stängda för specifika 

åldersgrupper. 

EKONOMI 

Täby GF har under verksamhetsåret fortsatt anlitat Kansliet AB för att hantera 

föreningens ekonomi. Det är viktigt för föreningen att ekonomin sköts och hanteras på 

ett professionellt sätt. Årets resultat visar på ett positivt resultat om 5000 kr. Det är ett 

bättre resultat än budgeterat. 

 

För den löpande verksamheten är de enskilt största utgiftsposterna löner, arvoden och 

lokalhyra. 

 

Aktivitetsbidrag 

Verksamhetschef har ansvarat för att administrera och söka föreningens kommunala 

och statliga aktivitetsbidrag. Totalt har föreningen fått in ca 990,000 kr. Det statliga 

aktivitetsstödet har under ökat jämfört med tidigare år. RF meddelade att stödet skulle 

bibehållas på samma nivå som samma period föregående år. Kommunerna beslutade 

samma. 

 

Projektstöd RF 

Under våren 2021 sökte föreningen stöd via Svenska Gymnastikförbundet om ett 

projektstöd i utbildning för barn- och ungdomsledare. Vi blev beviljade 20, 000 kr. 

 

Kompensationsstöd RF 

Under både hösten 2020 och våren 2021 fanns det möjlighet att söka stödpengar från 

Riksidrottsförbundet. Täby GF ansökte om stöd och blev beviljade 71, 000 kr under 

hösten och 248, 000 kr under våren. 

 

Korttidsarbete Tillväxtverket 

Under juni 2020 var samtliga anställda korttidspermitterade med 20%. Även under 

augusti. Stödet från staten blev totalt ca 100, 000 kr och bokfördes under juli 2020. 

 

Kommunala stöd 

Under verksamhetsåret har kommunerna gett föreningen ekonomiskt stöd. 

Vallentuna: ca 15, 000 kr 

Täby: ca 29, 000 kr 
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REDSKAP 

På grund av en relativt ansträngd ekonomi har det inte skett några större inköp av 

redskap till verksamheten under det här verksamhetsåret. Det har enbart varit 

reparationskostnader och inköp av mindre löst material. 

TÄVLINGSRESULTAT 

Under hösten 2020 arrangerades det inga regionala eller nationella tävlingar av Svenska 

Gymnastikförbundet. En föreningstävling arrangerades med då aktuella restriktioner 

där föreningens Elittrupper deltog. Inga fysiska tävlingar genomfördes heller under 

våren 2021 pga. COVID-19, dock några digitala tävlingar där föreningen 

representerades. 

 

TÄVLING MÅN-ÅR GRUPP RESULTAT 

Rikstrean 13–16 år Maj – 2021 TT 3 7 / 13 

Riksfyran fr. 13 år Maj – 2021 TT 2 28 / 21 

Ungdomscupen Juni – 2021 ET 3 8 / 40 

 

LEDARE & LEDARVÅRD 

Under verksamhetsåret har vi haft 223 registrerade ledare i SportAdmin som har 

ansvarat över och varit delaktiga i föreningens gymnastikgrupper. Träningsgrupperna 

har letts av föräldrar/anhöriga med gymnastikerfarenhet eller erfarenhet från någon 

annan sport eller idrott tillsammans med gymnaster från tävlingssektionen. Tävlings-

grupperna har letts av föräldrar med gymnastikerfarenhet tillsammans med äldre 

tävlingsgymnaster och våra anställda tränare. Våra ledare tränar barn från ca 3 år upp 

till 25-årsåldern. Flertalet av föreningens ledare har varit, eller är gymnaster i 

föreningen. 

 

I en ideell verksamhet är en stor utmaning behovet av ideella krafter. Kansliet jobbar 

aktivt med att rekrytera nya ledare inför terminerna, framför allt i träningsgrupperna. 

Kansliet har inte haft möjlighet att arrangera fysiska ledarträffar på grund av rådande 

situation. Det har skett några digitala ledarträffar enligt ledarnas önskemål. 

 

Verksamheten ska kännetecknas av engagerade och välutbildade ledare. Vi har som 

inriktning att löpande utbilda samtliga ledare, både internt och via Gymnastikförbundets 

kurser och utbildningar. Precis som gymnasterna utvecklas så måste även ledarna växa 

med sin uppgift. 
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Föreningens målsättning är att alla gymnaster som har fyllt 15 år ska erbjudas gå 

Gymnastikens Baskurs – träning och tävling. En riktlinje ska vara att ledaren går 

Gymnastikens Baskurs under sitt första år som ledare, förutsatt att ålderskravet 15 år är 

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

hjälpledare i de yngre träningsgrupperna. Föreningen genomför en utbildning för unga 

hjälpledare som vi tagit fram själva för att introducera ledarskapet och vår verksamhet. 

 

Under årets gång har en ledarvårds- och rekryteringsplan påbörjats för att säkerställa 

en hållbar strategi över tid. 

 

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

föreningen. Genom denna process bibehålls det positiva inflytande 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 som just ledare. Vi är stolta över att ge ungdomar i den här åldern 

en ledarutbildning, ledarträning och en erfarenhet som de har nytta av även i andra 

sammanhang. 

DOMARE 

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

tävlingsgrupperna ska kunna vara med på föreningstävlingar i regionen behövs det 

tyckare/domare från det anmälda laget. Under verksamhetsåret har vi haft flera 

engagerade föräldrar som utbildat sig. 

UTBILDNING 

På uppdrag av styrelsen har verksamhetschef jobbat med en utbildningsplan för 

ledarna. Under våren 2021 påbörjade Svenska Gymnastikförbundet en gedigen 

utbildningsrevision. Kansliet har en bra översikt på ledarnas utbildningar och hjälper 

ledarna att konvertera/tillgodoräkna tidigare utbildningar till det nya utbudet. 

 

Under verksamhetsåret har våra ledare deltagit på kurser och utbildningar. Utbildning 

är ett prioriterat område och viktig för verksamhetens fortsatta goda kvalitet trots en 

pågående pandemi. Under verksamhetsåret har föreningen bekostat utbildningar för 

130 450 kr. Många utbildningar under hösten 2020 ställdes in pga. COVID-19, men 

flertalet utbildningar övergick till digitala. 
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Antal utbildningsplatser under 2020–2021: 

UTBILDNING/KURS ANTAL UTBILDNINGSPLATSER 

Gymnastikens Baskurs 9 

Truppgymnastik Basic 8 

Åldersanpassad träning 19 

Gymnastikens ledarskap 

(inkl. konvertering) 

33 

Styrka, rörlighet & fysiologi 

(inkl. konvertering) 

9 

Trampett Steg 1 10 

Trampett Steg 2 2 

Tumbling Steg 1 13 

Tumbling Steg 2 2 

Tumbling Steg 3 3 

Fristående Steg 1 2 

Domare Steg 1 5 

Teori Steg 3 1 

Biomekanik 

(inkl. konvertering) 

5 

Idrottspsykologi 

(inkl. konvertering) 

1 

Planering & periodisering 

(inkl. konvertering) 

5 

  

TOTALT 127 

NATIONELL IDROTTSUTBILDNING 

Vi bedriver idag Nationell Idrottsutbildning i samarbete med Tibble Fristående 

Gymnasium. En av föreningens anställda tränare är ansvarig för träningarna samt 

teorilektionerna. Träningen bedrivs i Mörbyhallen (Enebybergsgymnasterna 

hemmahall). 

ARRANGEMANG 

I oktober 2020 genomfördes ett lyckat Klubbmästerskap High Five för tredje året i rad, 

nu Corona-anpassat. Fokus var på föreningens värdegrund där lag skapades från olika 

grupper och var blandade med olika åldrar. För de äldre gymnasterna genomfördes en 
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Voltcup och för Gymnastikskolorna genomfördes en Corona-anpassad tävling med 

enklare bedömning. 

 

Följande arrangemang ställdes in pga. COVID-19: 

Juluppvisning hösten 2020 (utmärkelsen Årets Gymnast/Tävlingsledare/Träningsledare 

delades ej ut). 

Täbypokalen våren 2021 

Våruppvisningen 2021 

LÄGERVERKSAMHET 

Under normala omständigheter arrangerar vi dagläger under varje skollov i Vallatorps-

hallen när all annan verksamhet har uppehåll. Vi hade möjlighet att arrangera augusti-

läger för våra tävlingstrupper, samt höstlovsläger för våra träningsgrupper och yngre 

tävlingsgrupper. 

 

Följande läger ställdes in pga. COVID-19: 

Nyårsläger 2021 

Sportlovsläger 2021 

Påsklovsläger 2021 

Sommarläger 2021 

FÖRÄLDRAENGAGEMANG 

Gymnasternas föräldrar har en stor del i föreningens framgångar. I över 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 arbetsgrupper. 

 

I varje tävlingsgrupp finns en organisation av föräldrar som benämns teamföräldrar. 

Teamförälderns uppgift är att stödja gruppens ledare 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 med mera. Teamföräldrarna arrangerar även 

sociala aktiviteter för gymnaster och ledare. 

 

Vid föreningens olika arrangemang är det föräldrar till tävlingsgymnaster som ansvarar 

för olika funktionärsuppgifter. Att bidra innan och/eller under dessa arrangemang är 

vad vi kallar obligatoriskt arbetsglädje och är en del i att vara med i tävlings-

verksamheten. 
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Samordnare för teamföräldrarna har under året varit Maria Höglund, Maria Eberhardt, 

Maria Engström och Jon Billebjer. Med anledning av att det inte har varit några 

arrangemang där teamföräldraansvariga behövt samordna, så har de i uppdrag av 

verksamhetschef börjat skapa en lathund för föreningens arrangemang. Vi tackar för 

deras engagemang att skapa bättre förutsättningar för våra arrangemang framöver. 

SPECIALHALL TÄBY 

Täby GF är en av de största föreningarna i Täby kommun och verksamhetschef för aktivt 

samtal med tjänstemän och politiker om att föreningen växt ur Vallatorpshallen och är i 

behov av att få fler och bättre träningsmöjligheter. 

 

Processen med att Täby kommun ska bygga en fullutrustad motorikhall har fortsatt 

under årets gång. Verksamhetschef har kontinuerlig dialog med resultatenhetschefen 

på Kultur- och fritidsförvaltningen. Täby kommun har avsatt pengar i budget för ett 

antal år framöver. 

 

Kansliet har suttit med på möten med projektledare och arkitekt i förstudieprocessen. 

Förstudien har legat till grund för en kommande programhandling, där vi också kommer 

att vara delaktiga. 

 

Med en framtida hall i beräkningarna så kommer föreningen behöva öka sitt kapital för 

att kunna finansiera en högre hyra samt egna investeringar i form av utrustning. 

SPECIALHALL ÖSTERÅKER 

Arbetet med multihallen i Österåker har fortsatt enligt kommunens planer. 

Verksamhetschef har under året deltagit aktivt på möten för att säkerställa en god 

kvalitet av utrustning i hallen, som kommer att delas med andra idrottsföreningar 

verksamma i Österåkers kommun. 

SPONSORER & SAMARBETEN 

Föreningen har haft följande samarbeten och sponsorer: 

 

Inköp av dräkter: Gympa Sport 

Inköp av redskap: LEG Unisport & Eurogym 

Inköp av profilkläder: Trimtex 

Inköp av väskor/necessär: Profilkompaniet 
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Föreningen samarbetar även med Scandic i Täby där vi håller flertalet ledarkonferenser, 

samt Ica Dragonen i Erikslund som har sponsrat föreningens ledartröjor. 

MEDLEMSKAP 

Föreningen är medlem i Svenska Gymnastikförbundet och Arbetsgivaralliansen. 

STORT TACK! 

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

samt våra sponsorer/samarbetspartners och Täby kommun, Vallentuna kommun och 

Österåkers kommun för detta verksamhetsår. 

 

Styrelsen vill rikta ett särskilt tack för fantastiska insatser till alla ledare som på ett bra 

och engagerat sätt varit delaktiga under den tuffa tider som varit. Vi hoppas på fortsatt 

engagemang framöver för att stärka föreningen ytterligare. 

 

Täby Gymnastikförening 

 

 

……………………... ……………………... ……………………...  

Sofia Cerwall  Hanna Söderberg Johanna Sevonen  

Styrelseordförande Vice ordförande Sekreterare 

 

 

……………………... 

Gösta Kallner 

Kassör 


