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Styrelsen för Göteborgs Turnförening är överens om berättelsen för verksamhetsåret 2020. 

STYRELSE 
  

Nyval 2020 

Ledamot Sara Rodelius (ersätter Johanna Talos) 1  år 

Ledamot Helena Lundin (ersätter Jennie Ericsson) 1 år 

Suppleant Jelena Aronsson 1 år 

 

Omval 2020 
Ordförande Robert Smith 1 år 

Ledamot Anna Lindström 2 år 

Ledamot Rikard Holst 2 år 

Suppleant Julia Ramirez 1 år 

REVISOR 

Revisor Magnus Lindström 1 år  

  

VALBEREDNING  

Samman- 

kallande Pernilla Nätt 1 år 

Valberedning Catharina Migell 1 år 

 

ANSTÄLLDA 

Tränare Ahmed Adly 100% 

Csaba Lennart 100% 

Alexandra Murray 60% / 75%  
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COVID-19 

Det gångna året har naturligtvis varit starkt påverkat av Covid-19. Föreningen har tappat 

medlemmar som en direkt följd av pandemin och verksamheten har delvis legat nere. sedan 

november 2020 fram till tidigast 1 april 2021 ligger tyvärr all träning för gymnaster födda 

2002 och tidigare nede pga reglerna som finns, detta gäller även vår personliga träning i 

Torshallen för vuxna. 

Glädjande nog har medlemmar, föräldrar och personal anpassat sig på ett sätt som 

möjliggjort fortsatt aktivitet på många sätt och trots att aktiviteten legat helt nere under 

delar av 2020 har minst 12 träningspass/termin kunnat erbjudas alla gula och ljusgröna 

grupper och terminerna har kunnat slutföras. 

 

En särskild grupp bestående av styrelse, anställda samt några medlemmar med 

sjukvårdskompetens tillsattes tidigt 2020. Detta för att kunna hjälpa styrelsen att löpande 

kunna ta ställning till och fatta beslut om åtgärder utifrån de olika riktlinjer som infördes av 

regeringen, folkhälsomyndigheten och gymnastikförbundet i takt med att pandemin 

utvecklade sig. Information om vilka åtgärder och restriktioner som införts har löpande 

publicerats på www.goteborgsturn.se samt i medlems- och tränargrupp på Facebook. I vissa 

perioder har detta inneburit i princip daglig uppdatering av informationen kring vad som 

varit giltiga förhållningsregler osv.  Träningen har anpassats för att kunna möta både krav på 

säkerhet och smittskydd. Antalet som möts i hallarna har minimerats genom att föräldrar 

och närstående lämnat av gymnasterna utan att själva gå in i hallarna, start- och sluttider 

har ändrats för att passen inte ska gå omlott och antalet tränare har begränsats. Extra 

städning har införts och inventering av tvål samt handsprit har skett regelbundet.  

 

Hur de olika tränings- och tävlingsaktiviteterna har påverkats av covid- 19 redovisas 

ytterligare under de enskilda rubrikerna nedan. 

MÖTEN 

Under året har styrelsen haft 11 protokollförda styrelsemöten. 

MEDLEMMAR 

Medlemsantalet har fluktuerat mer än andra år, under rådande omständigheter med 

Covid-19 verkar det helt rimligt. Både inför höstterminen 2020 och vårterminen 2021 har vi 

haft betydligt större avhopp än vanliga år, totalt ca 90st.  Flera anger covid-19 som direkt 

http://www.goteborgsturn.se/
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skäl till varför de väljer att inte återkomma, en del refererar till osäkerhet om träning 

kommer kunna hållas igång i pandemitider.  

 

 

 

Medlemsantalet var i slutet av december 2020 801 (inklusive tränare). Av dessa är antalet 

truppgymnaster 200 i kvinnlig artistisk gymnastik (KvAG) 39 och i manlig artistisk gymnastik 

(MAG) 54. Vår artistiska gymnastik fortsätter att öka både på manlig och kvinnlig sida. Vi har 

tyvärr tappat mer än vanligt av våra gymnaster i åldrarna 14+. Pandemin och restriktionerna 

där har varit en starkt bidragande orsak. Samtidigt är det väldigt många som stannar i 

klubben som tränare av dessa vilket vi tycker är mkt roligt. Vi hoppas 2021 åter kommer 

kunna göra att vi kan erbjuda även dem bättre möjligheter att fortsätta träna på ett sätt 

som passar dem. 

REGISTERUTDRAG FÖR TRÄNARE I BARNVERKSAMHET 

Som ett led i att stärka barns trygghet i samband med föreningsanordnad idrottsverksamhet 

är det från 1 januari 2020 obligatoriskt för idrottsföreningar inom riksidrottsförbundet att 

kontrollera begränsat registerutdrag för ledare som har direkt och regelbunden kontakt 

med barn. Det betyder att Turn i slutet av 2019 och början av 2020 genomförde flera 

aktiviteter som möjliggjorde visering av utdragen för antingen styrelsemedlem eller anställd 

i Turn. Visering av utdrag har skett av alla nu aktiva tränare. 

ANSTÄLLDA 

Föreningen har haft Alexandra Murray, Csaba Lenart och Ahmed Adly anställda under hela 

2020. Styrelsen har arbetat för att kunna anställa ytterligare en person halvtid, initialt med 

stöd från Arbetsförmedlingen. Vi kommer se an den möjligheten under 2021 då behovet 

kvarstår. 

 

Adly har arbetat (20%)  vid Katrinelunds gymnasium Elitidrott som 2019 startades med 

inriktning mot trupp.  Göteborgs Turn har tillsammans med Katrinelunds gymnasium kunnat 

utöka gymnasiet så att de även kan ha KvAG och MAG. Flera av eleverna vid gymnasiets 

elitsatsning är dessutom gymnaster som är medlemmar i vår förening.  

 

Alexandra har under det gångna året varit den som i hög grad ansvarat för kansliets arbete. 

Under 2019 planerades för att de anställda skulle driva kommitteer inom föreningen där 

Alexandra skulle leda en basgruppskommité och Csaba tillsammans med Adly skulle leda en 

tävlingskommitté. Csaba har haft fortsatt ansvar för utrustning och Adly för utbildning.  
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Under 2020 meddelade Alexandra att hennes avsikt är att avsluta sin anställning vilket 

innebär ett stort tapp framåt avseende både tränartillgänglighet och administrativt 

kansliarbete. Alexandra slutar sin anställning 1 Mars 2021 men fortsätter som ideell tränare 

i flera grupper. Rekrytering kommer ske under 2021 av en tränare till alternativt 

administration och tränare deltid. 

 

LOKALER 

Även om pandemin inneburit en större osäkerhet kring vilken storlek på verksamhet som 

kommer att bli aktuell framöver har styrelsen under 2020 fortsatt att leta efter passande 

lokaler att kunna bedriva delar av sin verksamhet i. Särskilt under helgerna ses problem i att 

kunna möta behovet av träningstillfällen i de hallar som föreningen har tillgång till. 

Föreningen har växt kraftigt senaste åren och många av de som tidigare tränade en dag i 

veckan tränar nu två och en del tränar tre dagar i veckan. Trycket på gymnastikutrustad hall 

ökar då och vi hyr alla skolor vi kan få halltid i torslanda. Detta samt det faktum att fler och 

fler av våra medlemmar bor utanför centrala Torslanda t.ex runt om på hisingen, gör att vi 

även kommer se på att expandera till centrala hisingen HT2021. Vi ser i detta läget på olika 

möjligheter att expandera. Både att hyra skolor men också på att hyra en större lokal eller 

till och med bygga en med stöd från kommun om det är möjligt (Mark/Borgen tex). En 

större lokal där vi kan vara heltid skulle ge föreningen stora fördelar planeringsmässigt bland 

annat. Föreningen har aldrig varit i en bättre situation än vi är idag för att göra det och vi har 

gjort utredningar där vi även haft med sakkunniga i byggbranchen.  

ADMINISTRATION 

2019 infördes flera nya administrativa system. Under 2020 har styrelsen tillsammans med 

leverantörerna av systemen utvecklat dem att passa föreningens behov ytterligare. 

Systemen har bidragit till administrativa förenklingar. T.ex. genom att anmälnings- och 

inbetalningsförfarande nu hänger samman och inte behöver följas upp på samma sätt som 

tidigare. Föreningens storlek innebär dock ett stort administrativt ansvar. Det handlar både 

om den dagliga driften med t.ex. personal- och halladministration, frågor kring 

verksamheten samt intresseanmälningar och om att söka medel o. dyl. Föreningen är i 

fortsatt behov av att vuxna engagerar sig i föreningens olika behov. 

UTBILDNING  

Inom trupp kommer utbildningssystemet ändras under 2021, kompetenskraven för tränare 

kommer behöva ses över. Tänkt satsning på utbildning har inte varit fullt möjlig med 



GÖTEBORGS TURNFÖRENING 

  Verksamhetsberättelse 2020 

anledning av pandemin. Flera av de utbildningar som sedan tidigare planerats har blivit 

inställda. Glädjande nog har Gymnastikförbundet fler och fler utbildningar som är digitala 

vilket innebär att en del ändå har kunnat genomföras.  

Till ledarutbildningar har 76 689 kronor av föreningens medel använts.  
De nya kraven på licensutbildning inom trupp kommer att kräva en investering under 2021.  

INKÖP OCH INTÄKTER 

Föreningen har köpt träningsutrustning i form av ansatsmattor för 30 751 kronor och en 

tränings bygelhäst för barn för ca 12 000 kronor (vi provade import från leverantör i USA). 

Tack till alla föräldrar som städat i Gymnastikens hus. Detta har inneburit 53 383 kronor i 

intäkt till föreningen. I början av 2021 kom även den flagga vi beslutade att köpa in 2020. 

Tanken är att den skall stå synlig i eller utanför Torshallen när vi har träning och event. 

 

 

TURNDAGEN 

Tyvärr omöjliggjorde covid-19 årets Turndag. Detta var såklart nödvändigt men också 

beklagligt. Vi hoppas på att kunna återkomma under 2021. 

LÄGER  OCH AKTIVITETER 

Lägerverksamheten var mycket mindre än normalt med tanke på pandemin. Inför 

sommaren befann sig pandemin i ett lugnare läge och flera sommarläger anordnades för 

168st gymnaster totalt. Förutom läger blev det också extraträning under ett antal 

sommarveckor för 109st deltagare totalt samt en “prova på-dag” i Torshallen där 30st 

deltog.  
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PERSONLIG TRÄNING 

Föreningen har så långt det bara varit möjligt inom ramen för covidrestriktionerna fortsatt 

erbjuda personlig träning till både vuxna och barn. Det handlar om personer som vill nå 

extra resultat inom sin särskilda idrott eller som kommit för rehabträning efter skada. Både 

Csaba, Adly har fungerat som personliga tränare och totalt har det handlat om att 17 

personer kommit för personlig träning under 2020. Vi får regelbundet förfrågningar efter 

mer PT vilket är roligt att se. 

TÄVLINGAR OCH AKTIVITETER 

TRUPP 

Turns röda och blå grupper har inte genomfört några officiella tävlingar under 2020.  

 

Mörkgrön 4 tävlade för första gången utanför föreningen och deltog med två lag i UGG i 

början av året. Det blev inte någon pallplats den här gången men alla kom hem nöjda. 

Grymt jobbat! 

 

Under hösten anordnades också en intern tävling i cupformat för blå, röd och orange. Den 

kunde tyvärr inte avslutas som planerat då nya restriktioner blev aktuella mitt under cupen.  

Blå 1, Blå 2, Blå 3, Röd 1, Röd 2, Röd 3 samt Orange 1 ställde upp. Planen var att det skulle 

bli ett ''A-slutspel'' och ett ''B-slutspel'' där alla skulle få chans att tävla minst två gånger. 

Startordningen lottades fram. Tre av fem deltävlingar genomfördes och dessa blev i alla fall 

mycket lyckade. Alla lag var mycket väl förberedda och tävlingarna var väldigt spännande. 

Tävlingarna sändes live på föreningens gemensamma Facebookgrupp. Insatserna från 

gymnaster, tränare och domare tillsammans var fantastiska! 

 

Ljusgrön 7 (HT2020 Mörkgrön 1) anordnade  i slutet på vårterminen en intern tävling i 

Noleredskolans idrottshall. 

 

Röd 1 Precis före det att covid-19 grep tag i precis allt kunde Röd 1 genomföra en rolig 

övernattning i Torshallen, med gymnastik, quiz och utmaningar. Under våren anordnades 

träningar ute och för att hålla humöret uppe anordnades bl.a. en brännbollsturnering med 

korv- och marsmallowsgrillning. Andra aktiviteter var skridskoåkning och zumbadans med 

särskilt inbjuden danslärare. Påsken bjöd på äggjakt och sommaren inleddes med havsbad. 
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Terminen avslutades med en intern tävling där lagets 36 gymnaster delades in i tre lag som 

tävlade. Lagen fick tillsammans välja varv, musik och döma. Föreningen sponsrade med 

medel för att köpa in priser. Medaljer, pokaler samt godis delades ut. Tävlingen 

sändes live på lagets instagramsida. Alla gymnaster och tränare gjorde fantastiska insatser 

vid detta event! 
 
 

 
Turn har startat samarbete med Pixbo Gymnastikförening och sex träningstillfällen 

genomfördes under sommaren varav två i Trollhättan och fyra i Torshallen. Under hösten 

var man på läger i Lingvallen gemensamt. 

 

Blå 2 genomförde också en övernattning i Torshallen i början på 2020. 

 

KVINNLIG ARTISTISK GYMNASTIK (KVAG) 

Precis som för alla andra har det senaste året för gymnaster och tränare i  (KvAG) varit 

annorlunda. Vanligtvis tävlar dessa grupper åtminstone 3–4 gånger per termin och vid 

tidpunkten för att pandemin bröt ut var förberedelserna inför det som borde blivit årets 
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första tävling i full gång. Denna ställdes in med bara en veckas varsel. Därefter ställdes 

resten av terminens tävlingar in. När hösten kom fanns förhoppningar om att Turn skulle 

kunna organisera ett par tävlingar inom KvAG. Istället blev restriktionerna ännu striktare och 

dessa tävlingar kunde aldrig genomföras som tänkt. Detta innebär att Turns 

KvAG-gymnaster nu inte tävlat alls under mer än ett år vilket är smärtsamt tydligt bland 

både gymnaster och tränare. Det är något viktigt som fattas!  Samtidigt. Frånvaron av 

tävlingar har inneburit att det inte varit lika nödvändigt att träna på de obligatoriska 

serierna. Mer tid har kunnat läggas på annat än dessa. Alla gymnaster har därför gjort stora 

framsteg med nya övningar. Flera har dessutom hunnit med att lära sig och träna in 

övningarna som tillhör steget över det som de tävlade inom före pandemin. För att 

gymnasterna skulle få en chans att visa upp lite av vad de lärt sig genomfördes en mindre 

uppvisning för föräldrar. Här fick  varje gymnast själv välja vad den ville visa upp på de olika 

redskapen. 

 

Glädjande nog har KvAG i Turn kunnat växa en hel del under det senaste året. Trots 

pandemin!  Det är många som är intresserade av och vill börja träna. Dels har det varit 

möjligt att ta in några nya medlemmar i de befintliga grupperna. Dels har en helt ny grupp 

kunnat starta. Detta är en grupp för de allra yngsta gymnasterna som en återvändande 

tränare, Linda, har hand om. Nya tränare har också kunnat värvas in till befintliga grupper, 

vilket är jättekul och viktigt! Fler tränare är en förutsättning för att kunna ta in alla de 

gymnaster som är intresserade av den artistiska gymnastiken. Det är för övrigt en 

förutsättning för hela Turns verksamhet då det finns fler intresserade än vad som kan tas 

emot. Begränsningen ligger i antalet tränare och vuxna som är villiga att engagera sig. 

 

2020 blev också året då Kajsa Kärnman tackades av. Hon var den som för fyra år sedan på 

nytt blåste liv i Göteborgs Turnförenings kvinnliga artistiska gymnastik genom att starta en 

grupp för yngre tjejer. Detta lade grunden till att Turn nu har fyra grupper i föreningen inom 

KvAG. Stort tack till Kajsa för allt engagemang och stort grattis också till dottern som fötts! 

MANLIG ARTISTISK GYMNASTIK (MAG) 

I januari 2020 ordnades en förbundsdomarkurs för MAG i Torslandaskolan med två 

instruktörer och cirka 20 deltagare från hela Sverige.  Här ingick Csaba Lenart, Jonathan 

Smith, Christopher Juhlin och Leo Morais Ohlsson från Turn. Alla godkändes som 

förbundsdomare med fina resultat. 

Jonathan Smith och Ahmed Adly bjöds in och deltog i två läger med juniorlandslaget i 

februari och mars. Gymnastikförbundet bekostade deltagandet.  
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I juni anordnades en avslutning för grupperna M1 och M2 med bowling och middag 

tillsammans med gymnasterna. Under sommaren var pandemireglerna sådana att 

grupperna M1,M2,M3 och M4 i alla fall kunde träna för att behålla formen. På 

tävlingsfronten var allt inställt under våren.  

Under hösten genomfördes dock svenska mästerskapen för juniorer (JSM) i Halmstad. Här 

gick Christopher Juhlin och Jonathan Smith vidare till final. Slutresultatet: guld i bygelhäst 

och brons i barr, 5:e plats i fristående och ringar samt 6:e plats i mångkamp för Jonathan 

och en fjärdeplats i hopp för Christopher och 14:e plats i mångkamp.  

 

I november 2020 anordnades också klubbmästerskap (KM) för yngre gymnaster. Här deltog: 

Elton Dahlin, Hugo Johansson, August Dryselius, Adrian Lauenstein, Philemon Charpy, Leon 

Knezevic Brandt, Tilo Drougge, Valter Hammarström, Victor Aronsson, Noel Kroon, Noel 

Johansson, Julius Lauenstein, Frans Magnusson, Erik Lindenberg, Hugo Samuelsson, Maxim 

Fejde, Filip Larsson, Raphael Lundin, Ingemar Nordell, William Linden, Hugo Houshangi och 

Elias Sandgren.  De som ingår i nollan, ettan och tvåan och har inte kunnat tävla alls.  

 

UTVECKLINGSGRUPPER OCH LANDSLAG 

Under året har Raphael Lundin, Ingemar Nordell och Bernard Blomdahl deltagit i nationellt 

uttagna utvecklingsgrupper (MAG). Jonathan Smith blev uttagen till juniorlandslaget (MAG) 

för 2021. Turn har under året varit representerat i MTK Väst (Tävlingskommitte för MAG) av 

Gabriel Lindeby och Robert Smith. 

EKONOMI 



GÖTEBORGS TURNFÖRENING 

  Verksamhetsberättelse 2020 

Föreningen finansieras främst av träningsavgifter, men under 2021 har vi fått flera extra 

bidrag i samband med pandemin. 

 

De största utgifterna som föreningen har är lönekostnader och hyror för gymnastikhallarna.  

Vi har ökat vår likviditet, som vi är i behov av inför risk av tappade intäkter 2021. 

Totalt slutresultat 642 565 kronor som främst beror på frånvaro av tävlingskostnader och 

extra covid-bidrag ger en bra grund att hantera fortsatt pandemipåverkan under 2021. 

För detaljerad ekonomisk redovisning se separat balans- och resultaträkning. 

 

VI SER NU FRAM EMOT 2021 

Göteborgs Turn likt resten av världen ser nu fram emot 2021 med stor hoppfullhet och en 

del tillförsikt. Förhoppningsvis kommer den nu ökande vaccinationstakten innebära att 

pandemin lugnar ner sig och vi kommer att kunna bete oss lite mer som vanligt. Kanske 

kommer vi aldrig att riktigt kunna återgå till det som vi sett som normalt men 

förhoppningsvis kommer aktiviteter som innebär att fler kommer att kunna träffas igång 

igen. Föreningen hoppas då att på nytt kunna fokusera på att expandera till ytterligare 

lokaler (just nu söker styrelsen aktivt efter läge att expandera i Torslanda men också i 

trakterna Tolered/Jättesten)  för att kunna ta emot fler gymnaster. Frågan om kläder 

kommer och leverantörer av detta kommer vi se över 2021. Att fler vuxna ska engagera sig i 

vår fina förening och möjliggöra ännu fler medlemmar och ytterligare gymnastik för fler. 
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Behovet av tränare är fortsatt stort, inte minst sedan några av de som länge utgjort 

stommen bland tränarna valt att kliva av hela eller delar av sina tränaruppdrag under 2020. 

 

Slutligen vill vi tacka alla ideella tränare och våra fantastiska anställda för 2020 och 

önska ett kanonår för 2021!  

 

Styrelsen  

 


