
Välkommen till Vasa Gymnastiks kick off för ledare

Nu har du kommit in till vårt zoom-möte!

Sätt din mick på mute när du inte pratar

Att ha kameran på är valfritt. Vi vill ändå gärna se dig under 
presentationsrundan J

Vill du säga något? Sätt på mikrofonen bara och hojta till

Vi börjar mötet kl. 18.00



Dagordning

• Grupper
• Info inför våren
• Intranätet
• Utbildningsrevisionen
• Ny värdegrund/vision
• Gruppdiskussion i tränarteamen
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4 nya tränare

69 tränare och 170 gymnaster i totalt 8 grupper

VÄLKOMNA

Grupp Turkos Gul Vit Svart

Gymnaster 24 19 25 22

Varav nya 7 0 4 2

Antal tränare 8 9 12 9

Grupp Grön Lila UT 1 UT A

Gymnaster 21 21 15 23

Varav nya 0 5 4 1

Antal tränare 12 10 4 7
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Corona-anpassningar från i höstas:

– Stanna hemma om du är sjuk (ställ hellre in en träning om ni är få 
för/ingen över 18 år)

– Försök vara ute en del, ex vid uppvärmning, styrka eller löpträning
– Uppmana till att byta om hemma om möjligt
– Se till att ingen delar vattenflaskor med varandra
– Se till att alla (tränare och gymnaster) tvättar händerna före träning och 

helst även direkt efter träning
– Be föräldrarna att fortsatt vänta utomhus i så stor utsträckning som 

möjligt 
– Bygg upp många stationer så att vi undviker köbildning
– Det är numera OK att passa gymnasterna som vanligt

Jag återkommer med information om framtida träning så fort vi fått besked
om vad som händer med hallarna. Styrelsen kommer diskutera detta
tillsammans med mig på måndagens styrelsemöte. 

INFO INFÖR VÅREN



5

Sommarläger bokat för turkos, gul, vit och svart grupp på Lagnö 18-20 juni. 

Sommarläger för grön, lila, UT1 och UT A är inte bokat än.
Tanken är att boka en hall lite längre bort i augusti.

Tränarhjälp över gränserna

Avslutning i respektive grupper

Aktivitet utanför träning senare under våren

Troligen inga tävlingar i vår heller – därför måste vi jobba för att spetsa till 
träningarna lite extra med andra aktiviteter/mål m.m!

INFO INFÖR VÅREN
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Intranätet

http://www.vasagymnastik.se/start/?ID=156142

http://www.vasagymnastik.se/start/?ID=156142
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UTBILDNINGSREVISIONEN

Tidigare system: 

Trampett 4 Tumbling 4

Trampett 3 Tumbling 3 Fristående 3 Teori 3

Trampett 2 Tumbling 2 Fristående 2 Teori 2

Trampett 1 Tumbling 1 Fristående 1 Teori 1

Trupp basic
Gymnastikens baskurs – träning och tävling

Intro Svensk Gymnastik
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UTBILDNINGSREVISIONEN
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UTBILDNINGSREVISIONEN
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Vision 2025

”Vi är en etablerad gymnastikförening inom Stockholm med en 
erkänd stark värdegrundskultur. 

Vasa Gymnastik arbetar aktivt för att stärka ungas självkänsla
och trygghet genom träning som genomsyras av rörelseglädje
med hög verkshöjd. 

All verksamhet uppmuntrar till engagemang och gemenskap med 
en långsiktig tanke om att vara en växande organisation med hög
kvalitet.” 

UPPDATERAD VISION OCH VÄRDEGRUND!
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Vasa Gymnastiks värdeord och exempel på hur vi jobbar med dem: 

GEMENSKAP
• Gemensamma aktiviteter för alla grupper så som lovläger och uppvisning. 
• Varje grupp får ett aktivitetsbidrag för att göra något gemenskap utanför ordinarie träning. 
• Vid varje terminsstart har tränare i föreningen en kick-off. 
• På träningarna uppmuntrar vi till samarbetsövningar och gemensamt framtagna gruppregler. 

ENGAGEMANG
• Vi har ett gymnastråd där gymnasterna får diskutera och tycka till om verksamheten. 
• På träningarna involveras gymnaster kring upplägg, mål, aktiviteter m.m. 
• Gymnaster som fyllt 12 år kan delta i VGs lärlingsprogram för lära sig bli tränare. 

TRYGGHET
• Vi är alltid minst två tränare per träning. Om det är färre ställer vi in träningen. 
• Vi har alltid en tränare över 18 år på plats. 
• Alla tränare erbjuds och uppmuntrats starkt av föreningen att gå interna och externa utbildningar i 

gymnastik och ledarskap. 
• Varje grupp får tillsammans komma överens om gruppregler. Tex säga hej till alla, va en bra 

kompis osv. 
• Vi som förening arbetar aktivt med gymnastikförbundets uppförandekod. 

UPPDATERAD VISION OCH VÄRDEGRUND!
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Planera utifrån ”ordinarie” förutsättningar

Frågor att ta upp: 
– Mål för gymnasterna under terminen? 

Övningsmål/gruppmål/styrkemål/annat?

– Hur jobbar vi för att fortsatt hålla avstånd mellan gymnaster och 
gymnaster-ledare?

– Vilken grupp skulle du/ni som tränare vilja besöka under våren 
för inspiration? 

– Vilken kunskap saknar ni i er grupp? Skicka in till Jessica så 
hon kan skicka rätt tränare för inspiration alternativt skickar er 
på rätt kurser

– Förslag på datum och aktivitet utanför gymnastiken? Boka 
gärna ett datum redan nu så det blir av J

Planering VT 2021


