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Verksam hets be rätte lse 2018

Styrelse

Ordförande Marion Norrby

Vice Ordförande Cecilia Tofftdn

Kassör Lena Jacobsson

Sekreterare Tova Ahl

Övriga ledamöter Anna-Lena Lisspers, Helena Rodlert, Åsa Andersson, Kristin Hjort Stenström

Åsa Malmqvist, Max Thoursie

Revisorer Ulla Wessman och Camilla Kostur.

Revisorssuppleant Rose-Marie Karlström

Valberedning Ebba Sundberg, Ordförande och sammankallande samt själv ansvarig för att

tillsätta övriga i valberedningen.

Hedersmedlemmar: Detlef Gräser, Siv Berg, Bertil Wiklund

Styrelsen har haft 13 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. Från Gymnastikförbundet Öst fick vi bla. information kring bidrag för resor.

Händelser

7 mars Årsmöte'Baggen' iVisby 51 st. deltagare

13 mars Årsmöte Region Öst i Stockholm, 1 deltagare

7 april Gotlands idrottsförbund och SISU årsstämma, 1 deltagare

29 april Vår-uppvisning ICA MAXI Arena.

5 juli Deltagande i ldrottens dag under Almedalsveckan

26 augusti Uppstartsmöte på Scandic Hotell

6 oktober Wisbycupen i Södervärnshallen

.-. Medlemmar

Föreningen har 655 medlemma1 varav 489 kvinnor och 176 män. 57 st. av våra ledare var under 20 år.

Antal medlemmar under 7 år var 63. Medlemmar mellan 7-20 är var 373 (90 män och 283 kvinnor).

Medlemmar över 20 ärvar229 sttill antalet. YiharT4% kvinnor och26% män iföreningen.
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Avgifter under året

Medlemsavgift var 1"00 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 hai varit 400 - 1000 kr per termin.

Bidrag

Föreningen har från Sveriges Riksidrottsförbund fått lokalt aktivitetsstöd för 616 sammankomster med

6700 deltagare under hösten 2O!7,för våren 2018 LOK-stöd för745 sammankomster med 7769 deltagare.

Föreningen har från Sveriges Riksidrottsförbund fått lokalt aktivitetsstöd med 744 749 kr.

Kommunalt bidrag har erhållits med 100 839 kr.

Utbildningar

Vi har utbildat 27 st. ledare vid Gymnastikförbundet., 3 st AG, 1 st Bamse och 23 st Trupp.

Vi har utbildat 16 st ledare för AG och 21 st Trupp vid Sisu.

Lokaler och redskap

Vi har i år köpt redskap för L28 000 kr.

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, Artistisk Gymnastik, Parkour/FreeRunning, Akrobatik, Motion och under

första halvan av 2018 en grupp med Cheerleading, den är numera avslutad.

Bamsegympa

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

I varje grupp finns det utbildad Bamsegympa-ledare. Vi är ca 60 barn som tränar lördagar och söndagar på

Lyckåkerskolan, 10 ggr per termin och avslutar med Våruppvisning.

Trupp-gymnastik

Träning

Truppgymnastiken hade under våren 7 trupper som i snitt har cirka 25 gymnaster i varje trupp.

Till hösten startade två nya trupper, trupp gul för att fånga upp de barn som blivit för gamla för

Bamsegympa (barn födda 2072l' och trupp Röd för att minska våra långa köer. Trupp röd är för lite äldre

nybörjare. Vi hade därmed 9 trupper under hösten.

Till hösten skapades även Gotlandslaget. En trupp utanför din trupp med tydlig elitsatsning och

svårighetskrav. Gymnasterna tränar utöver sin ordinarie träningstid ytterligare en gång i veckan.
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Flertalet av våra trupper tävlar. De som är lite äldre och även på högre nivå är Trupp Svart, Lila och Grön.

Dessa trupper är inte öppna för nybörjare utan kräver en viss kunskapsnivå.

Trupp Orange, Gul, Blå, Grön, Vit, Röd och Rosa är i huvudsak i åldern 6-t2 är och öppen för nybörjare.

Under sommaren erbjöds sommarträning en dag i veckan för samtliga trupper och vi hade många

deltagare vid varje tillfälle.

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

tränare för de yngre trupperna

Läger/Kurser/l?ivling

Mars: Föreningens första Klubbmästerskap för alla trupper genomfördes under ledning av Jenna och

Hannes. Ett väldigt uppskattat event.

April: LägerTrupp Svart i Katrineholm

April: Föreningens årliga Våruppvisning i ICA Maxi Arena för samtliga discipliner

Maj: LägerTrupp Svart i Strängnäs

Maj: Trupp Grön och Trupp Blå åkte på gemensamt läger i Strängnäs

Juli: Medverkan på idrottens dag i Almedalen

Augusti: 'Trampett till vatten' Lickershamn trupp svart och trupp lila

Augusti: Föreläsning om kost där trupp svart och lila, samtliga tränare och övriga intresserade bjöds in

September: Trupp Svart och Trupp Lila stod för pausunderhållning under IBK match i ICA Maxi Arena

Oktober: Wisbycupen därvi deltog med T lag isamtliga klasser (svart, lila, grön, blå, orange, rosa)

November: Trupp Svart tävlade med två lag på Riksfyran i Örebro

November: Trupp Svart och Trupp Lila åkte på gemensamt läger i Västerås

Artistisk gymnastik AG

Artistisk Gymnastik har under 2018 fortsatt att växa. lnnan årsskiftet bestod verksamheten av 4

tävlingsgruppet en stor nybörjargrupp och en stor breddgrupp.

Precis vi årsskiftet kan vi stolt konstatera att vi nu har spräckt 100-talet. Tillsammans med MAG har nu AG

115 deltagare och vid årsskiftet fördelar vi dem i 8 KvAG grupper och 3 MAG grupper.

Våren 2018

Under våren 2018 hade vi Nate hos oss som tränare i 5 månader. Det gav resultat på många sätt.

Det var första gången som vår förening deltog i en Riksfinal. Line fick tillsammans med två andra

gymnaster från Stockholm representera Region Öst på steg 6.

Även på steg 5 var vi nära med Juni's 4:e plats på Regionsfinalen.

Vi arrangerade Gutacupen som en inbjudnings-tävling för första gången. Det var en toppenhelg med ett

fantastiskt arrangemang som vi får tacka engagerade föräldrar och framförallt AGs arbetsgrupp för.

Tillresta föreningar var jättenöjda och kommer gärna tillbaka,

Under 2018 har också killarna börjat tävla på fastlandet. De har vid ett par tillfällen deltagit i knattecupen,

en MAG tävling för de allra minsta.
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Hösten 2018

I oktober 2018 kom äntligen vår tränare Wayne. Under hösten har vi succesivt byggt på gymnasternas

förutsättningar för att tävla på en allt högre nivå och mäta sig mot andra föreningar på fastlandet.

Trots en del långa förkylningsperioder och tråkiga skador hann vi göra några riktigt lyckade tävlingar i

Stockholm.

Visbygymnasterna har hörts i debatt och i media på många olika sätt under hösten och vintern och var

dessutom nominerade till ett antal priser på idrofisgalan!

Wayne Boyd från USA, har varit tränare hos oss sedan i oktober. Wayne är Huvudtränare för KvAG och

ansvarar framförallt för träning och utveckling av våra mest avancerade tävlingsgymnaster. Han tränar

gymnasterna på ldrottsgymnasiet och kommer leda laget som ska till lsland Games.

Vi är stolta över att ha hittat sponsorer som går in och finansierar stora delar av hans lön. Följande företag

har är med och sponsrar: Geab, Sweprod, ÅF, Marions advokatbyrå, Pannkaksträdet, GSA, Keges, Visbygg

Wayne kör en Ford Focus från Lundin bil. Det bidrar till att vi får ytterligare reklam för vår förening.

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 3 ledare under året. Gruppen har tränat 2 pass i veckan

under vår o höst, och 1 pass i veckan under sommaren. Deltog med ett framtrådande på vår-

uppvisningen

Motion

Vuxengympan har även 2018 haft 7 olika träningspass i veckan. 3 ledare delar på dessa pass.

Antal deltagare har varit ca 175 st.

14:e Wisbycupen

Den 5 oktober genomförde vi vår 14:e tävling i truppgymnastik. Å//o var viilkomna på lika villkor oovsett

kon. Del kom 34 lag från fastlandet och från Gotland deltog vi med 7 lag i samtliga klasser (svart, lila, grön,

blå, orange, rosa). För att genomföra arrangemanget har ca 150 funktionärer arbetat med olika uppgifter

som t ex caf6, entr6, 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.

Stort tack alla som var med och genomförde denna dag!
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Verksamhetsplan 2019

Under det gångna året har vi förlorat lnger Gräser som var en uppskattad motionsledare sedan vår

förening bildades. Hon var en levnadsglad, sportig och härlig frisk fläkt som kommer att saknas av många.

Vi är tacksamma aU lnger Gräser varit med och bidragit till att det i Visby finns en förening där människor i

olika åldrar utövar gymnastik.

Föreningen Visbygymnasterna har fångat mångas intresse och beundran under 2018. På årets ldrottsgala

var föreningen nominerad i tre olika kategorier och erhöll pris för Årets föräldragrupp. Trots styrelsens

ihärdiga arbete för att hitta plats för nya medlemmar fylls väntelistan på med sökanden till våra olika

discipliner. Vi är i stort behov av många fler tränare och därför har ledningen prioriterat utbildningen av

tränare.

Hallgruppen har arbetat hårt även detta år. lvåras utlovade ledande personer inom Region Gotland en

marloyta för byggnation av en gymnastikhall i Visby. Efter valet ändrades förutsättningarna. Våra

representanter träffade de nya förtroendevalda för att återigen förklara vårt behov av en säker hall. Trots

baklag har hallgruppen hittat nya vägar och möjligheterför att komma framåt mot ett mål om en

gymnastikhall i Visby.

Under 2019 kommer vi att fortsätta arbetet med att aktivera föräldrar tillsammans med våra tränare. Vi

kommer att bredda motionsgymnastiken och informera om en bra motionsform vid olika sammankomster

samtidigt som vi fortsätter med arbetet att skapa förutsättningar för unga att utvecklas.

Våruppvisningen är planerad till den 28 april och målet är att samtliga discipliner visar upp sina talanger.

Truppgymnastikens tävling Wisbycupen är planerad till oktober. Den utgör en viktig ekonomisk del av

föreningens verksamhet. Arbetet med Wisbycupen kommer att delas upp iflera ansvarsområden och

ledas av fler personer.

Styrelsen villtacka ledare, värdar samt övriga medlemmar för verksamhetsåret 201-8. Vi går ett spännande

gymnastikår till mötes !
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