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Inledning och sammanfattning

Göteborgs Turnförening är en ideell förening som har funnits sedan 1932 och föreningen firade under

2022 sitt 90-årsjubileum. Föreningen vill genom att erbjuda gymnastikträning för barn och ungdomar

verka för fysisk aktivitet och gemenskap.

De senaste tio åren har föreningen växt

kraftigt. 2012 fanns 20 grupper, idag finns

50. Då var det 65 som tränade

barngymnastik, idag är det över 300. 2012

var det 15 gymnaster som tränade artistisk

gymnastik (AG) och idag är det över 110.

När det gäller truppgymnastik har antalet

gymnaster ökat från 33 till över 200.

Under de senaste åren har Turn nått stora

framgångar på tävlingar, särskilt utmärker

sig manlig artistisk gymnastik, där

föreningen tagit hem samtliga lagguld i regions- och riksmästerskapen sedan 2021. Även sektionerna för

kvinnlig artistisk gymnastik och truppgymnastik får bra resultat och går framåt.

Föreningen har ett stort inflöde av intresseanmälningar och det är glädjande att det finns ett stort

intresse för att träna hos oss. Dessvärre har vi svårt att möta den efterfrågan som finns då det dels krävs

fler halltider och dels fler tränare och engagerade föräldrar för att det ska vara möjligt. Föreningen har

redan svårt att möta befintliga gruppers behov av träningstillfällen i de hallar som vi har tillgång till. Våra

tävlingsgymnaster inom trupp och AG som behöver tillgång till särskilda redskap har under den senaste

tioårsperioden blivit mer än sex gånger så många, vilket medför att det är trångt i hallarna och att

schemaläggningen är komplicerad.

Ekonomiskt gör föreningen ett negativt resultat 2022 och använder sparat kapital för att täcka kostnader.

Detta till en följd av det allmänna kostnadsläget och konstant ökade kostnader för alla poster.

De strategiskt mest viktiga frågorna för 2023

● Få upp medlemsantalet till över 700 betalande gymnaster för att få en stabil ekonomi.

● Arbeta för att hitta ändamålsenliga lokaler för träning i den omfattning som behövs.

● Engagera fler föräldrar i föreningens verksamhet.

● Verka för att hitta fler sponsorsamarbeten.
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Föreningens styrelse
Styrelsen för Göteborgs Turnförening är överens om denna verksamhetsberättelse.

Omval 2022

Robert Smith Ordförande 1 år

Rickard Holst Ledamot 2 år

Joanna Glad Ledamot 1 år

Jelena Aronsson Suppleant 1 år

Malin Nordin Suppleant 1 år

Sittande 2022

Sara Rodelius Ledamot 2 år (1 år kvar)

Helena Lundin Ledamot 2 år (1 år kvar)

Revisor

Magnus Lindström 1 år

Valberedning

Emma Thedenius Sammankallande 1 år

Catharina Migell 1 år

Styrelsemöten

Under året har styrelsen haft nio protokollförda styrelsemöten.
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Anställda i föreningen

Tränare

Ahmed Adly Föräldraledig från 2022-09-01 100 %

Csaba Lenart Hela året 100 %

Stina Sjöberg Hela året 75 %

Igor Ivanus Började 2022-09-01 100 %

Elsa Bäck Började 2022-09-01 50 %

Emmanuel Falodi Hela året 60 %

● Ahmed Adly har under vårterminen huvudsakligen varit tränare inom MAG, men har också

tränat en tävlingsgrupp inom trupp och har personlig träning (PT). Han är föreningens

utbildningsansvarig. Under vårterminen har han även arbetat (25%) vid Katrinelundsgymnasiet

Elitidrott för trupp/AG där flera av eleverna är gymnaster i vår förening. Till höstterminen

påbörjade han sin föräldraledighet. Under hösten 2022 blev han också uttagen till att vara

junioransvarig för landslaget i MAG.

● Csaba Lenart har undet året huvudsakligen varit tränare inom MAG, KvAG , personlig träning och

vuxenträning. Han är också föreningens utrustningsansvarig.

● Stina Sjöberg är tränare inom KvAG och trupp från gul till röd nivå. Under höstterminen har hon

också arbetat vid Katrinelundsgymnasiet Elitidrott som ersättare för Ahmed Adly under hans

föräldraledighet.

● Igor Ivanus rekryterades under året för att påbörja sin anställning inom MAG som ersättare för

Ahmed Adly under hans föräldraledighet och hjälper till vid Katrinelundsgymnasiet.

● Elsa Bäck har under flera år varit ideell tränare i Turn och påbörjade vid höstterminen en

timanställning för att träna fler grupper i föreningen.

● Emmanuel Falodi är tränare inom MAG och i barngrupper (upp till och med mörkgröna).

Medlemmar i föreningen

Antalet medlemmar i Göteborgs Turnförening var

758 personer (inklusive tränare och styrelse) i

slutet av december 2022. Av dessa var 316

gymnaster i barngymnastikgrupper, 219

tävlingsgymnaster i trupp, 51 gymnaster i kvinnlig

artistisk gymnastik (KvAG) och 65 i manlig artistisk

gymnastik (MAG). Vår artistiska gymnastik

fortsätter att öka både på den manliga och

kvinnliga sidan.

5



GÖTEBORGS TURNFÖRENING

Verksamhetsberättelse 2022
Könsfördelningen bland medlemmarna var 81 % tjejer och 19 % killar. Det är ett högt tryck på

intresseanmälningarna och många vill börja träna i föreningen, men det är samtidigt svårt att möta det

intresse som finns då det krävs både fler halltider och fler ledare, framförallt vuxna ledare.

Styrelsen behöver arbeta med frågan om att öka medlemsantalet, få fler vuxna (över 25 år) att välja att

vara tränare och domare och utbilda sig genom Gymnastikförbundets kurser. Vi behöver också hitta

former för att de barn och ungdomar som inte vill tävla får möjligheter att fortsätta träna på ett sätt som

passar dem.

Behov av lokaler

Föreningen har fortsatt svårt att möta behovet av träningstillfällen i de hallar som vi har tillgång till,

särskilt på helger. Det är positivt att vi behåller gymnaster och att vi har många och stora truppgrupper

på röd, blå och mörkgrön nivå samt allt större sektioner för artistisk gymnastik. Samtidigt medför detta

att trycket på halltider i Torshallen med full ansats till redskapen ökar. Med allt fler tävlingsgrupper inom

trupp ökar även behovet av en större golvyta för friståendeträning och vi har idag svårt att tillgodose

detta behov genom de halltider vi kan hyra. För barngrupperna hyr vi alla skolor där vi kan få halltid i

Torslanda och en del barngrupper tränar i Torshallen av logistiska skäl eftersom ledarna befinner sig där

för äldre gruppers träningar.

Behovet kvarstår om att hyra en större lokal eller till och med bygga en gymnastikhall med stöd från

kommunen. En större lokal där vi kan vara heltid skulle ge föreningen stora fördelar planeringsmässigt.

Styrelsen har under året varit i kontakt med mäklare och besökt ett par lediga lokaler, men tyvärr blev

det inget kontrakt för Turn. Föreningen har även undersökt möjligheterna att hyra andra lokaler i

Göteborg som är gymnastikutrustade eller kan användas för till exempel friståendeträning.

Under året införlivades gymnastikföreningen Cumulus i Turn och med det tog vi över vissa tider i

Jättestensskolan och har nu verksamhet även på centrala Hisingen vilket är positivt.

Stort administrativt ansvar

Föreningens storlek innebär ett stort administrativt ansvar. Det handlar både om den dagliga driften med

personal- och halladministration, att besvara inkommande frågor kring verksamheten från tränare och

föräldrar samt intresseanmälningar och om att söka medel och dylikt. Föreningen är i fortsatt behov av

att fler medlemmar/föräldrar engagerar sig i föreningens olika behov.

Utbildning

2022 investerade Göteborgs Turn cirka 100 000 kronor i utbildningar. Detta var främst för våra ideella

tränare men i viss mån också för att bredda våra anställda tränare. När föreningen anställde Igor Ivanus

fick vi också in stor kompetens på AG och trampolin samt domarkompetens som vi annars hade fått
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utveckla andra ledare på, vilket är svårt på den nivå detta handlar om. Vårt fokus har varit att få fler

domare i KvAG och trupp samt höja kompetensen så att fler har B- och C-nivå i trupp enligt det nya

utbildningsystemet som trädde i kraft 1 januari 2022. En mindre del av utbildningskostnaden fick

föreningen i bidrag av gymnastikförbundet. Föreningen saknar fortfarande flera domare på truppsidan

och i viss mån även på MAG.

Turndagen
Årets Turndag genomfördes söndag 22 maj då föreningen också firade sitt 90-årsjubileum. Det var två

föreställningar med uppvisningar av 23 grupper inom trupp, MAG och KvAG och en mycket stor publik.

Konferencier under Turndagen var Susanne Kallanvaara.

Klubbmästerskap
Årets klubbmästerskap inom trupp genomfördes 11 december och arrangerades av trupp Röd 3. Även

här var det en mycket stor publik. Tävlingarna inleddes med en uppvisning av gula grupper. I tävlingen

deltog tre av föreningens tio ljusgröna grupper och samtliga fem mörkgröna, varav två ställde upp med

två lag. Totalt var det elva tävlande lag med 136 gymnaster. Vi hade en utbildad domare och tre

“tyckare” med stor erfarenhet av gymnastik men ingen domarutbildning. Det var tre mörkgröna grupper

(Mörkgrön 3, 5 och 7) som tog alla placeringar på både tumbling och trampett. Alla övriga fick en delad

fjärdeplats och alla tilldelades medalj.

Extraträning, läger och andra aktiviteter

För tävlingsgymnasterna som har högre ambitioner är det viktigt att få möjlighet till extraträning.

Lovaktiviteterna är dessutom en viktig inkomstkälla för klubben.

● Vi ordnade påsklovsträning med ett nytt koncept där man kunde boka tretimmarspass för

fokusträning på ett redskap.

● Under sommarlovet ordnade vi tre tredagarsläger med sammanlagt 127 gymnaster.

● Under sommaren ordnade vi sommarträning för trupp, MAG och KvAG.

● Innan höstterminens start ordnade vi prova-på-gymnastik för 31 barn och kunde erbjuda alla en

plats i en grupp.

● På höstlovet hyrde vi Pixbo GF:s trupphall och hade extraträning för tävlingsgymnaster inom

trupp och KvAG vid fyra tillfällen med sammanlagt 65 deltagare.

● Under jullovet hade AG-grupperna extraträning.

Stina Sjöberg och Gabriel Lindeby är med i Gymnastikens hus-kommittén sedan höstterminen 2022.

Ahmed Adly, Gabriel Lindeby och Robert Smith är med i Manliga Tekniska kommittén i Väst.

I april hade föreningens två blå grupper samträning i Pixbo GF:s trupphall där det finns redskap som inte
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finns i Torshallen, som fasttrack och skumgrop. Röd 1 har samtränat med Pixbo GF och

Göteborgsgymnasterna.

Personlig träning och vuxengymnastik

PT-träningen riktar sig till dem som vill nå extra resultat inom sin idrott eller som behöver rehabträning

efter skada. Personlig träning och vuxengymnastik är en extra inkomst för föreningen och hjälper också

till att få vuxna att få upp intresset för gymnastik. Denna träning kan dessutom ofta ske på tider då det är

svårt att ha träning för barn och ungdom. Både Csaba och Adly har fungerat som personliga tränare och

totalt drygt tio personer kommit för personlig träning under 2022 (tillsammans eller i grupp på två

personer). Vi får regelbundet förfrågningar efter mer PT vilket är roligt att se.

Vi ser också ett ökande intresse för vuxengymnastik nu igen efter Covid till den grad att vi inte har

möjlighet att tillgodose behovet helt då vår prioritet är ungdomsverksamheten.

Tävlingar och aktiviteter

Truppgymnastik

Turns truppverksamhet består av cirka 300 barn i barngymnastik och 200 barn och ungdomar i

truppgymnastik i ålder mellan 5 och 20 år. Vi har över 75 ledare där flertalet är ungdomsledare som

själva är eller har varit tävlingsgymnaster. Flera ledare är föräldrar som har barn i grupperna de tränar.

Föreningens anställda tränare deltar också som ledare för flera grupper. Inom trupp finns en domare på

nivå 7-9 och fyra domare på förbundsnivå..

Under 2022 har tävlingarna kommit igång igen som vanligt efter covid-restriktionerna. Under den period

då tävlingar har fått ställas in har flera av våra lag varit i den ålder och nivå då man vanligtvis börjar tävla.

De har istället fått börja tävla under det här året. Som nybörjare i tävlingssammanhang är det glädjande

att de har lyckats få pallplaceringar på både nivå 7, 6, 5 och 4. Men det viktigaste av allt är att de har fått

fina erfarenheter tillsammans och stärkt gemenskapen som lag som skapat motivation att fortsätta att

tävla och utvecklas. Under året köpte föreningen också in ett professionellt framtaget fristående för våra

mest avancerade truppgymnaster, inklusive utbildning på detta.

Rikstävlingar

I maj åkte Röd 1 buss tillsammans med Pixbo GF och Kungälvsgymnasterna till Eskilstuna för att tävla

Rikstrean. Det blev en väldigt rolig helg då laget presterade fina trampettpoäng. Under hösten tävlade

laget Rikstrean igen, den här gången i Borås. Många av lagets gymnaster hade utvecklat sin teknik och

stil sedan vårens rikstrea, och några hade även höjt sig i svårighet. Några av tävlingens svåraste volter

utfördes av Turn-gymnaster, bland annat trippel halv på trampett samt dubbel dubbel på tumbling.

Röd 2 deltog i riksfyran.
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Regiontävlingar

Röda grupper

Föreningen hade under vårterminen två röda grupper, Röd 1 och 2 och under höstterminen tillkom

ytterligare en röd grupp, Röd 3. Under året har Röd 2 och 3 tävlat på Gösta Cup, Upphoppet i Kungsbacka

och Varbergscupen på nivå 3, 4 och 5. På nivå 4 blev det brons i tumbling, på nivå 5 guld i tumbling,

trampett, två silver i fristående och en mångkampsseger för ett av lagen.

Blå grupper

Föreningens två blå grupper Blå 1 och Blå 4 har tävlat på

nivå 6 på Västklassen, Gösta cup, Vårcupen i Vänersborg,

Varbergscupen, Upphoppet i Kungsbacka och fått ett guld,

två silver, och två brons i fristående, ett silver i tumbling,

ett brons i trampett. Det blev även en mångkampsseger för

ett av lagen.
Foto: Oskar Gillblad/Göteborgsgymnasterna

Mörkgröna grupper

Av föreningens mörkgröna grupper har Mörkgrön 7 deltagit i tävling redan förra året. I år har de tävlat på

Vårcupen i Vänersborg och fick silver i fristående och brons i tumbling. De deltog också i Upphoppet i

Kungsbacka under hösten. För grupperna Mörkgrön 5 och Mörkgrön 8 var det första gången de som lag

tävlade på nivå 7 i Höstkampen i Falkenberg under hösten, vilket gav bra erfarenheter inför framtiden

och båda dessa lag planerar att börja tävla på nivå 6 under 2023 som blå grupper.

Kvinnlig artistisk gymnastik (KvAG)

Antalet gymnaster som tränar kvinnlig artistisk gymnastik fortsatte under 2022 att öka. Detta framförallt

i och med starten av den nya gruppen Kvag 5, vilket innebär att vi nu har fem grupper inom KvAG i

föreningen. Totalt har vi cirka femtio gymnaster som tränar KvAG i föreningen idag.

Tre av dessa grupper var under året ute och tävlade

utanför föreningen med goda resultat, och många

gymnaster klarade kvalgränserna för att under 2023 börja

tävla på svårare tävlingssteg. Några av årets

tävlingsmässiga höjdpunkter var Aprilcupen i Gråbo, då

Turn-gymnaster tog hem hela 9 av 12 pallplatser i steg 5

samt UGP-cupen i Uddevalla i november då Turn tog

medaljer i steg 6, klubbpokal, regionspokal samt rikspokal.

Nämnvärt är också att i maj anordnade föreningen den första inbjudningstävlingen i kvinnlig artistisk

gymnastik i Göteborg på över tio år. Cirka 70 gymnaster från åtta olika föreningar kom då och tävlade

Göteborgscupen i Gymnastikens Hus i Bergsjön. Utöver Göteborgscupen tävlades det Klubbmästerskap

både på våren och hösten, då alla grupper inom KvAG deltog.
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Under 2022 har många av ledarna i KvAG-verksamheten utbildat sig, antingen på tränarkurser eller

domarkurser. I januari 2022 anordnades kursen Domare Kvinnlig AG steg 1 internt i föreningen, då 12

ledare och äldre gymnaster deltog. Detta var ett mycket kostnadseffektivt sätt att anordna utbildningen

Manlig artistisk gymnastik (MAG)

Turns MAG-verksamhet består av sju grupper med drygt 60 gymnaster i ålder mellan 6 och 27 år.

Höstterminen 2022 startade vi en ny nybörjargrupp, M7. Vi har fyra tränare, sex hjälptränare och sex

domare på förbunds- och internationell nivå. Flera av våra domare representerade också Sverige

internationellt som domare till exempel i junior- och senior-EM i Munchen.

Under året lyckades vi rekrytera en mycket kompetent tränare som ersättare för Ahmed Adly under hans

föräldraledighet. Igor Ivanus från Slovenien har varit internationellt duktig gymnast och tränat landslaget

i Slovenien. Han tränar nu Turns juniora och vuxna elitgymnaster och coachar andra tränare. Igor hjälper

också till på Katrinelundsgymnasiet en dag i veckan.

På det stora hela var 2022 ett väldigt bra år för MAG-verksamheten - det var många som började träna

och få som slutade. Vi ser också ett engagemang från föräldrarna som har barn som tränar MAG.

Tränings- och tävlingsverksamheten inom MAG har utvecklats bra och vi har både “bredd och topp” i flera

ålderskategorier. Under året har vi haft en gymnast från Ukraina som tränar här på grund av situationen i

hemlandet. Vi har även haft ett par samarbeten med föreningar som har det lite svårare just nu.

Vi kan vara stolta över att våra MAG-gymnaster har tagit hem lagguld i samtliga regions- och rikstävlingar

sedan vintern 2021. Under året har vi fått positiv återkoppling från andra föreningar i hela landet,

inklusive central nivå.

Landslag och utvecklingsgrupp

Under hösten 2022 blev Ahmed Adly utvald att vara med i juniorlandslagsledningen, vilket var väldigt

glädjande. Adly har under många år hjälpt till och ge input till tävlingsregler och domarreglemente.

Jonathan Smith har varit med i Juniorlandslaget och han deltog i ett antal landslagssamlingar. Jonathan

representerade Sverige i Berlin Cup i april och landskamp i Belgien. I och med det kvalificerade han sig

för Nordiska Mästerskapen på Island. Juniorerna tog silver på tävlingen och tillsammans med två andra

blev Jonathan uttagen av SOK till EYOF Europeiska ungdoms-OS i Slovakien och Junior-EM i München.

EYOF gick bra men tyvärr blev Jonathan skadad precis innan Junior-EM i München.

I utvecklingsgrupp hade vi med fyra gymnaster från Turn: William Linden, Hugo Houshangi, Ingmar

Nordell och Raphael Lundin. Killarna var med i två läger under året. Ahmed Adly har inför 2022 blivit

utsedd att leda en ungdomsgrupp (LUG) som är förberedande inför juniorlandslag i Sverige.
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Tävlingar, MAG

Vi redovisar inte detaljer kring resultat i denna verksamhetsberättelse för barn under 12 år. Generellt kan

vi notera att vi ser bra utveckling för alla och de tävlar också bra som lag och hejar på och stöttar varandra.

Götalandsmästerskapen

Tävlingen var en regionstävling i Lingvallen som arrangerades av Motus Salto. Våra äldre gymnaster

dubblade som domare för de yngre när de tävlade under helgen och de byggde också iordning

tävlingsytorna tillsammans med arrangören med all utrustning inklusive friståendegolv. Tävlingen gick

mycket bra, Turn vann lagguld och vi såg många fina individuella prestationer.

LAG-SM och riksmästerskapen

På mästerskapshelgen i Stockholm 28-29 maj hade vi

tävlande från de allra yngsta till de äldsta som tävlade

som seniorer, totalt 22 tävlande. Turn blev bästa

ungdomsklubb i Sverige med många individuella medaljer.

SM

SM gick i Linköping i Juni 2022:

● Jonathan Smith tog brons i sitt första Senior-SM i fristående och kom på 4:e plats i räck.

● Cristopher Juhlin kvalade till grenfinal

Götacupen

12 november anordnade Turn en regionstävling i

Gymnastikens hus. Det var 88 anmälda gymnaster, vilket

var rekord. Klasserna var ettan till femman + öppet

program och pokalen. Tävlingen gick bra och överskottet

gav en inkomst till föreningen.

Svenska Cupen i Halmstad

På rikstävlingen Svenska Cupen 25-27 november hade Turn med många gymnaster och tävlade i alla

klasser förutom juniorer. Återigen glädjande att se att vi tog hem lagguld bland ungdomarna eftersom

våra yngre förmågor gjorde starka prestationer. De som tog mångkampsmedaljer var: William Lindén

(femman), Danil Kazakov (fyran), Ingmar Nordell (fyran), Raphael Lundin (trean), och det blev även

medalj på tvåan.

Tävling i Novi Sad, Serbien

Istället för att åka till Mälarcupen som tidigare år bestämde vi att de äldre killarna skulle åka på en

internationell tävling som vår tränare Igor hade kontakter i. Det var en mycket nyttig första

internationell erfarenhet för killarna. Tävlingen var 9-11 december.

● Jonathan Smith tog guld i mångkampen, 4 grenmedaljer.

● Cristopher Juhlin tog brons i mångkampen.

● William Lindén och Hugo Houshangi deltog och fick bra erfarenheter för framtiden.
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Ekonomi

2022 ökade medlemsantalet något, men behöver växa ytterligare. Vi gör ett minus på

208 953 kronor vilket gjort att kassan har sjunkit rejält. Den främsta anledningen till vårt ökande

negativa resultat är högre löner och hyror, och konstant ökade kostnader för alla poster till exempel

kläder, försäkringar, administrativa system då det allmänna kostnadsläget har drivit upp många av våra

kostnader med förhöjda avgifter. Många grupper har börjat tävla igen och vi betalar mycket pengar för

ledarutbildningar.
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GÖTEBORGS TURNFÖRENING

Verksamhetsberättelse 2022

Sponsorer

Under 2022 var Ica Maxi Torslanda sponsor till föreningen. En mindre mängd pengar kommer också in

via Svenska spels Gräsroten och medlemmar som väljer att göra sina inköp via Sponsorhuset. Vi vill

tacka våra sponsorer, ni hjälper oss att fortsätta ha en bra verksamhet.

Planer för verksamheten 2023
● Styrelsen söker regelbundet efter en passande lokal i storleksordningen 650-900 kvm som skulle

kunna ersätta främst några av skolorna och öka kvaliteten i vår träning. Detta skulle både

förenkla schemaläggningen och ge möjlighet att ordna tävlingar som kan bli en inkomstkälla.

● Medlemsantalet behöver öka genom att vi startar fler nybörjargrupper. Vårt mål är att under

2023 öka till mer än 700 betalande gymnaster/termin.

● Vi behöver engagera fler föräldrar i föreningens verksamhet, exempelvis som hjälptränare, stöd

med administration, städning, caféverksamhet för att frigöra tid för tränare att ägna sig åt

träning. Det är oerhört viktigt för att klubben ska kunna stärkas och inte bäras upp av bara ett

fåtal personer, vilket inte är hållbart i längden. I början av 2023 skickades ett medlemsbrev ut där

detta förtydligades och eventuellt behöver det ställas ännu mer krav på medlemmarna för att

det ska fungera. Utan fler domare i trupp kommer vi till exempel snart inte att kunna tävla med

de grupper som vill.

● Vi behöver verka för att hitta fler sponsorsamarbeten.

● Under 2023 planerar föreningen att återigen ta in utdrag från polisens belastningsregister från

tränarna som det är obligatoriskt att göra regelbundet.

● Vi planerar att ha interna klubbmästerskap för våra olika discipliner KvAG, MAG och trupp.

● Sommarläger och annan lovträning är planerad i ungefär samma omfattning som tidigare.

● Den årliga Turndagen planeras hållas under året som vanligt.

● Vi behöver fortsätta arbeta med hur vi ska implementera Gymnastikförbundets anvisningar för

barn- och ungdomsgymnastik som fastställdes av förbundsstyrelsen 2022 och ska implementeras

långsiktigt.

Avslutning

Vi ser fram emot 2023 då vi har en verksamhet som går framåt och gymnaster som utvecklas och når bra

resultat, både inom trupp, MAG och KvAG. Förutsättningarna är goda för en fortsatt fin utveckling 2023

då vi har flera anställda tränare och många engagerade ideella ledare. Vi har många intresseanmälningar

om att börja träna hos oss och med fler halltider och fler vuxna som engagerar sig kan vi starta nya

grupper och möjliggöra gymnastik för fler.

Slutligen vill vi tacka alla ideella tränare och våra fantastiska anställda för 2022

och önska ett kanonår för 2023!

Styrelsen
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