
 
 

 
 

Tack för alla dina fantastiska år som EGF-gymnast Jonna!  
 
För några dagar sedan kunde vi läsa både i lokal och rikstäckande media att Jonna Adlerteg, EGF’s och Sveriges mest 
välmeriterade gymnast väljer att avsluta sin gymnastiksatsning.  

 
Jonna anslöt till oss i Eskilstuna Gymnastikförening 2009, då endast 14 år gammal efter att ha tränat regelbundet i Eskistuna 
under cirka ett års tid. I totalt 13 års tid har Jonna spenderat otroligt många timmar/vecka i Vilstahallen. Dessförinnan tränade 
Jonna gymnastik i cirka 7 års tid i Bellevuestadion i Västerås där hon tränade med sin mamma Veronica Adlerteg och innan 
dess gick hon på barngymnastik.  
 
Efter att ha tränat gymnastik nästan hela livet unnar vi verkligen Jonna att testa på något annat i livet och få lägga sin kraft och 
energi fullt ut på sina studier, sin pojkvän med familj och helt enkelt göra allt annat än att träna gymnastik!  
 
Jonnas främsta resultat:  
 

 2 faldig olympier 2012 och 2020 (1) Endast 0.033 från OS final i Tokyo 
2020(1)  

 2 EM Silver  

 VM-final  

 2 Världscups-guld, 4 Silver samt 1 brons  

 Totalt 15 SM Guld  
 
Jonnas egna ord:  
 
”Jag har sedan i oktober förra året tagit en paus från gymnastiken för att fokusera på skola och flyttat till Örebro. Jag har 
under hela den här tiden känt att det varit rätt beslut och idag saknar jag inte att träna gymnastik utan trivs med livet utanför. 
Jag är nöjd med mina prestationer som gymnast och med vad jag fått uppleva under alla dessa år. Jag är otroligt tacksam till 
Eskilstuna Gymnastikförening och mina tränare Sebastian och Helena som stöttat mig under min satsning, den här resan 
gjorde vi tillsammans! Jag är också tacksam för stöttningen från Sparbanken Rekarne, Eskilstuna Kommun och lokala 
sponsorer. Idag ser jag tillbaka på min satsning med stolthet!  
Jag vill fungera ambassadör för Eskilstuna Gymnastikförening och det gör mig otroligt glad att se hur föreningen fortsätter att 
utvecklas, jag är dessutom spänd på att följa mina yngre träningskompisar som nu fortsätter sina satsningar framåt. Jag tror 
Eskilstuna Gymnastikförening har många ljusa år framför sig”.  
 
Vi kommer se Jonna i Vilstahallen från och till både som vikarie för elittjejerna, som ambassadör för föreningen i olika 
sammanhang och redan nu i sommar på EGF’s sommarläger vecka 25!  
 
I samband med årets julavslutning får vi alla möjligheten att hylla Jonna.  
 
Stort tack Jonna för alla åren som gymnast hos oss i EGF du har varit en helt otrolig förebild för så många gymnaster genom 
åren och det har varit helt fantastiskt att ha fått följa och hjälpa till att stötta dig på din resa. Vi är så stolta över dig och önskar 
dig alla lycka till framåt!  
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