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Verksamhetsberättelse 2017 

Styrelse 

Ordförande   Barbro Ronsten 

Vice Ordförande  Magnus Israelsson 

Kassör   Lena Jacobsson 

Sekreterare   Tova Ahl 

Övriga ledamöter  Anna-Lena Lisspers, Åsa Andersson, Lotta Bogren (slutade under året), 

Annika Pettersson (slutade under året), Katja Viklund(slutade under året) 

och Max Thoursie (slutade under året).  

Anna Malmqvist tillkom under året, adjungerade. 

Revisorer   Ulla Wessman och Christina Britse 

Revisorssuppleant  Rose-Marie Karlström 

Valberedning    Styrelsen 

Hedersmedlemmar:   Detlef Gräser, Siv Berg, Barbro Stenqvist, Bertil Wiklund 

 

Styrelsen har haft 16 sammankomster under året. Styrelsen har haft inbjudna gäster vid några möten.  

SISU har informerat vid några tillfällen om deras verksamhet och vikten av att alltid lämna in 

närvarorapporter. De har även pratat kring sektionsstyrelser i en förening och hur det fungerar med 

juridik, ekonomi och ansvarsfördelning, det finns nertecknat i våra stadgar på föreningens hemsida.  

Webbshop där alla medlemmar kan handla klubboveraller och andra profilkläder själva är nu helt 

fungerande www.visbygymnasterna.se ”Föreningskläder”. 

Händelser 

19 februari  Årsmöte Uncle Joes 40 st. deltagare 

23 april  Vår-uppvisning Södervärnshallen alla discipliner deltog. 

5 juli  Deltagande i Idrottens dag under Almedalsveckan 

20 augusti  Årliga Gurkan mötet 

7 oktober  Wisbycupen i Södervärnshallen 

16 december  Vattengympa hos Korpen för ledare, värdar och styrelse 
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Medlemmar 

Föreningen har 737 medlemmar, varav 65 st. var verksamma som ledare. 42 st. av våra ledare var under 20 

år.  Antal medlemmar under 7 år var 79. Medlemmar mellan 7-20 år var 377 (110 pojkar och 267 flickor). 

Medlemmar över 20 år var 281 till antalet.  Vi har 70%  kvinnor och 30% män i föreningen. 

Avgifter under året 

Medlemsavgift var 100 kronor under året. Träningsavgifterna per termin har varit för Bamsebarn 300 kr, 

för barn och unga från sex år 500- 1400 kr beroende på antal träningar per vecka. Avgifterna för vuxna har 

varit 400 - 1000 kr per termin. 

Bidrag 

Föreningen har från Sveriges Riksidrottsförbund fått lokalt aktivitetsstöd för 522 sammankomster med 

5392 deltagare under hösten 2016, För våren 2017 LOK-stöd för 729 sammankomster med 7319 deltagare. 

Föreningen har från Sveriges Riksidrottsförbund fått lokalt aktivitetsstöd med 127 801 kr. Kommunalt 

bidrag har erhållits med 89 884 kr. 

Utbildningar 

Vi har i år utbildat 19 st ledare vid Gymnastikförbundet. 

Trampett steg 1 5 st. Trampett steg 2 1 st. Tumpbling steg 1 1 st. 

Teori steg 1 5 st. Fristående steg 1 1 st. Trupp Basic 1 st. Kv AG 5 st. 

Vi har utbildat 4 st ledare i baskurs vid Sisu. 

Lokaler och redskap 

Vi har köpt redskap för 118.000 kronor fördelat på  

airfoor, mattvagn, flakvagn och material till akrobatiken.  

Vi har haft våra aktiviteter förlagda till Solbergaskolan för motionsgymnastik samt Lyckåkerskolan för 

Bamse samt Sävehallarna (Lilla, Stora och Nya) för Trupp och AG, Parkour samt Akrobatik. 

Discipliner 

Våra discipliner är Bamse, Trupp, Parkour, Artistisk Gymnastik, Parkour/FreeRunning, 

Akrobatik och Motion. 

Bamsegympa 

Bamsegympan är rolig, allsidig motorisk träning för de allra yngsta. I år har vi haft 3 grupper i gång med 2 

ledare i Visby. Det är Gabriella Nilsson och Sonja Palm.  Alla ledarna är utbildade Bamsegympa-ledare. Vi 

är ca 60 barn som tränar lördagar och söndagar på Lyckåkerskolan, 10 ggr per termin och avslutar med 

Våruppvisning. 
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Trupp-gymnastik 

Träning 

Truppgymnastiken hade under våren 8 trupper som i snitt har cirka 20 gymnaster i varje trupp (undantag 

trupp blå som är en större trupp) Flertalet av våra trupper tävlar. De som är lite äldre och även på högre 

nivå är trupp Svart, Röd och Lila. Dessa trupper är inte öppna för nybörjare utan kräver en viss 

kunskapsnivå. Trupp Orange, Gul, Blå, Grön och Rosa är i huvudsak i åldern 6-12 år och öppen för 

nybörjare. 

Under sommaren erbjöds sommarträning en dag i veckan för trupp Svart, Röd och Lila. 

 

Vi tappade flera duktiga tränare inför höstterminen på grund av flytt från ön vilket gjorde att vi fick bygga 

om våra trupper en del. 

 

Under hösten slogs trupp röd och svart ihop till trupp svart som nu består av 30 gymnaster i åldern 13-

26år. En ny trupp startade, trupp vit för att fånga upp de barn som blivit för gamla för Bamsegympa (barn 

födda 2011) Trupp Gul slogs ihop med andra trupper och försvann som egen trupp. Vi hade därmed 7 

trupper under hösten. 

 

Alla våra grupper är mixade grupper med både pojkar och flickor och många av våra äldre gymnaster är 

tränare för de yngre trupperna. 

 

Läger/Kurser/Tävling 

I mars hade Camilla en inspirationsdag för ledare (även andra discipliner var inbjudna och några kom) 

Mars: Halva Lila och Svart tävlade i Hammarby TruppCup 

April: Halva Lila tävlade i RT2, Karlskrona 

April: Lila tävlade i Täby, Trupp Svart i Värmdö 

Maj: Läger i Katrineholm för trupp Lila, Gul, Röd och Svart (vid olika tillfällen) 

Juni: Grön tävlade i Stockholm 

 

Vi startade höstterminen med en kick-off dag för samtliga trupper under ledning av Jenna och Hannes. En 

rolig dag som förde oss alla närmare. 

 

I oktober deltog vi med 5 lag i Wisbycupen.  

Artistisk gymnastik AG 

Träning 

Artistisk gymnastik i Visby består i nuläget av 7 olika grupper med totalt ca 70 gymnaster. Samtidigt som 

vi strävar efter att ha en verksamhet med elitprägel värnar vi också om bredd och mångfald.  

AG är en individuell tävlingsidrott. AG handlar om att se potential hos varje enskilt barn eller ungdom.  

Vi måste acceptera att barn har olika förutsättningar och vi måste förstå att barn utvecklas olika i olika 

faser i livet.  

Vi vill inte sätta några gränser för personlig gymnastisk utveckling, vi tror att allt är möjligt där det finns 

vilja och beslutsamhet. 
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Läger/Kurser/Tävling 

I år har verksamheten bestått av 1 breddgrupp, samt två tävlingsgrupper som satsar mot de högre stegen. 

Två tidigare förberedande tävlingsgrupper slogs i höstas ihop till en tävling-grund (steg 1–2) med totalt 11 

gymnaster. Under hösten startades 1 nybörjargrupp som nu har ca 16 gymnaster och en nybörjargrupp på 

killsidan med ca 10 gymnaster. 

2017 var ett år som präglades av förberedelse för Island Games. Under våren hade vi hjälp av Duke 

Nelligan som tränade Island Gamesgymnasterna i 5 veckor.  

Vi reste på träningsläger i Kalmar 3 gånger och vi deltog i tre tävlingar på fastlandet.  

 

Alla grupperna deltog i Visbygymnasternas årliga våruppvisning i Södervärnshallen. Årets tema var 

”ABBA”. 

 

Årets stora händelse var Island Games som pågick under v 26 på Gotland. Visbygymnasterna 

representerades av gymnasterna Clara Sundberg, Tilda Ericsson, Hilda Lindström och Annie Engström. 

Trots en del sjukdom och skador gjorde tjejerna en enorm personlig prestation och visade tydligt på den 

stora utveckling vi haft under året. Under hösten hade vi besök av en annan tränare som vi stiftat 

bekantskap med genom Island Games: Mikey Malin. Under tiden som följde kunde vi ytterligare se den 

enorma utveckling som skett under det gångna året genom fina prestationer och medaljer på Hammarby 

Cup och All star Cup. Clara Sundberg gjorde sin bästa prestation någonsin med en guldmedalj i mångkamp 

på All Star Cup och fyra individuella guld i grenfinaler. Bland de yngre utmärkte sig bl.a. Inez Plahn, Nea 

Kebbe på steg 2, Juni Ström på steg 4 samt Svea Hallgren på steg 6.  

På MAG sidan har året 2017 varit enormt spännande då killarna har tävlingsdebuterat för första gången. 

Det har innefattat både 2 interna tävlingar, deltagande i 1 föreningstävling samt deltagande i 

Knattekuppen arrangerad av Brommagymnasterna i september. Alvar Toursie, Ebbe Toursie och Måns 

Granegård gjorde strålande prestationer med fina placeringar. Trots de förutsättningar som råder för MAG 

där väsentliga redskap fattas har de bevisat att de är på gång och här för att stanna!  

Parkour 

Parkour har cirka 50 gymnaster fördelade på tre grupper: Parkour nybörjare från årskurs 3, FreeRunning 

och FreeRunning Adv. Vi har varit 3 tränare. 

Akrobatik 

Det har varit ca 35 deltagare och 2 ledare under året. Gruppen har tränat 2 pass i veckan 

under vår o höst, och 1 pass i veckan under sommaren.   

Deltog med ett framträdande på vår-uppvisningen.   

Motion 

Vuxengympan har 2017 haft 7 olika träningspass i veckan. 5 ledare delar på dessa pass. 

Antal deltagare har varit ca 175 st.   

Den traditionella våravslutningen hölls vid VOK-stugan. Sedvanlig tipspromenad och korvgrillning inomhus. 

Delar av vuxengympan deltog även vid våravslutningen på Södervärn tillsammans med barn och ungdom. 
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13:e Wisbycupen 

Den 7 oktober genomförde vi vår 13:e tävling i truppgymnastik. Alla var välkomna på lika villkor oavsett 

kön.  

Det kom 34 lag från fastlandet och från Gotland kom 6 lag samt ett lag från Lärbro IF. Det innebar ca 1506 

gästnätter (dvs fredag + lördag) och att ca 2300 portioner mat, frukost, lunch och middag (lördag) och 

frukost (söndag) serverades i Södervärnskolans matsal. 

För att genomföra arrangemanget har ca 150 funktionärer arbetat med olika uppgifter som t ex 

café, entré, hallvärd, mat och disk, sekretariat, redskapsplockare, boende och mycket mera. 

 

Förutom alla 760 gymnaster, 160 ledare och 150 funktionärer kom ca 550 personer för att titta 

på tävlingen så totalt under dagen var det ca 1600 personer som befann sig i hallen under tävlingens tre 

olika klasser A, B och C. 

 

För Visbygymnasternas del så blev det tre bronsmedaljer i Hopp och Tumbling (Trupp Svart) och Fristående 

(Trupp Lila). 

Stort tack alla som var med och genomförda denna dag! 

 

Verksamhetsplan 2018 

Ett nytt fantastiskt gymnastikår har börjat! 

Visbygymnasternas styrelse har hög ambitionsnivå. Även år 2018 har vi lång väntelista med sökande till 

våra olika discipliner. Det är både inspirerande och positivt att många unga önskar att idrotta på olika sätt 

och gymnastik är en bra form och ofta grundläggande för en god fysik. Vi är i stort behov av många flera 

tränare praktiskt taget inom alla de sex disciplinerna. Utbildningen av tränare skall även detta år vara en 

självklar del av verksamheten och prioriteras. Vi hoppas på fortsatt möjlighet att tillsammans med Sisu 

förlägga flera utbildningstillfällen på Gotland. 

Som en sektion i styrelsen har vår hallgrupp återupptagit sin verksamhet med förnyad energi, hallgruppen 

arbetar oförtrutet vidare tillsammans med flera aktörer såsom SISU, padeltennisklubben och Region 

Gotland. 

Vi kommer att fortsätta arbetet med att aktivera föräldrar tillsammans med våra tränare. Vi ska bredda 

motionsgymnastiken och informera om en bra motionsform vid olika sammankomster samtidigt som vi 

behöver attrahera unga vuxna utövare. 

Våruppvisningen är planerad till den 29 april och målet är att samtliga discipliner visar upp sina talanger. 

Wisbycupen, truppgymnastikens tävling, är planerad till oktober och som inte minst utgör en viktig 

ekonomisk del av föreningens verksamhet. 
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Styrelsen vill tacka ledare, värdar samt övriga medlemmar för verksamhetsåret 2017. 

Visby 2018-01-19 

 

 

Barbro Ronsten  Magnus Israelsson Lena Jacobsson   

Ordförande   Vice Ordförande Kassör    

 

 

Tova Ahl  Åsa Andersson    Anna-Lena Lisspers 

Sekreterare  Ledamot  Ledamot   

 

 

mailto:visbygymnasterna@gmail.com
http://www.visbygymnasterna.se/
http://www.visbygymnasterna.se/

