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Verksamhetsberättelse 2021

Under hela Corona perioden har vi hållit i gång all gymnastikverksamhet. Antalet aktiva gymnaster till 

höstens terminsstart återhämtade sig till nivån före pandemin. 

Utmaningen är att återstarta intäkterna från tävlingar, event och läger. Vi hann precis komma i gång 

innan nya restriktioner infördes i december vilka togs bort i februari månad. 

Vi har genomfört CSR aktiviteter med bland annat gratis gymnastik i Fröslunda under hela 2021 och i 

Vilsta under sommaren 2021 och därigenom kunnat erbjuda feriearbete åt ett stort antal ledare. 

De nya breddserier v i har utvecklat som syftar till att man kan starta gymnastik senare och hålla på 

högre upp i åldrarna behöver efter Corona en nystart. Mellansvenska regionen som tagit över 

införandet startar upp utbildning och tävlingar mellan föreningarna. 

Vi har testat gymnastik för äldre ungdomar/vuxna och uppstart sker våren 2022.  

EGF omfattar totalt 525 aktiva unga gymnaster och ledare (huvudsakligen flickor) med 90 % i 

åldersgrupperna 4–15 år. 

Styrelsen jobbar på att ta fram en utvecklingsplan för hela EGF täckande åren 2022–2025. 

Målet är att nå 700 aktiva 2025 med en klar bredd satsning där den största tillväxten planeras inom 

vår barngymnastik Gibbon. 

Vi har 100 ledare varför Ledararutveckling och Ungdomsverksamhet är en viktig del då det är en 

förutsättning för tillväxt och kvalité. 

Vilsta hallen är nu ombyggd med nya redskap vilket ger mycket bra förutsättningar för alla våra 

verksamheter. Tyska och Belgiska landslagen har förlagt utbytesträning i Vilsta vid varsitt tillfälle 

under 2021. 

GIBBON BARNGYMNASTIK 

Utveckla och profilera om konceptet från att ha haft en tyngdpunkt att detta är en inkörsport till 

gymnastik och i stället få fram budskapet att barngymnastik är den bästa träningen för motorik och 

kroppskontroll som är grunden för all idrott. Genom detta kan vi också få in flera pojkar i 

verksamheten. Många av våra framgångsrika friidrottare började med gymnastik. 

Öka samarbetet med andra föreningar och erbjuda bra barngymnastik. 

Avståndet till Vilsta kan för vissa vara ett hinder varför vi avser att starta upp decentrala 

verksamheter. 

I samarbete med Kvicksund SK introducerar vi Gibbon och genomförde under hösten två månader 

gratis prova på med målet att starta upp 2022. 
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INTEGRATIONS STÖD TILL UTSATTA OMRÅDEN  

Vi har genomfört gratis barngymnastik i Fröslunda och har samlat goda erfarenheter. Omfattningen 

är ca 25–50 barn per vecka. 

Ambitionen är att under 2022 starta upp ett liknande koncept i något av våra andra områden. 

 

ELIT PRESTATIONSMILJÖ 2028 

Detta är arbetsnamnet för en långsiktig satsning i Eskilstuna i samarbete med SvGF och SOK i syfte att 

skapa förutsättningar för svenska kvinnliga gymnaster (KvAG) att kunna konkurrera på internationell 

nivå. 

Träningscentrat startas upp våren 2022 och innebär också att landslagsverksamheten koncentreras 

till Eskilstuna. 

Eliten är viktig också för Breddverksamheten då de är goda föredömen, tränar i samma lokal och 

bidrager genom olika aktiviteter till att stärka helheten. 

 

TÄVLINGSRESULTAT  

 

 

 

 

 

SPARBANKSPOKALEN 27–28/11 

Efter nästan två års uppehåll genomförde vi vår första tävling med de nya de nya mobila redskapen i 

den angränsade hallen. Totalt tävlade 250 gymnaster från 10 olika föreningar inför publik på 

läktaren. 

Vi var en aning ringrostiga och konceptet var nytt men vi har samlat på oss bra erfarenheter inför 

nästa stortävling. 

Vi har en bra bred tillväxt av tävlingsgymnaster och en ny generation är på väg av Elitgymnaster på 

internationell nivå. 
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