
Verksamhetsberättelse 2020 Nevis RGK (802457-7093)

Att jämföra med verksamhetsplaneringen för året känns inte rättvist eller relevant med
tanke på hur planerna har fått ändras pga Covid-19. Nedan följer istället en beskrivning av
vad vi har gjort i ramen för vår verksamhet under året 2020.

Under 2020 har Nevis RG bedrivit verksamhet inom rytmisk gymnastik från breddnivå för
gymnaster från 5 år till seniorer som tävlar på riksnivå. Nevis RGK har under året haft
representanter i svenska juniorlandslaget (Melanie Christov och Hedvig Elg-Appelros) och
danska landslaget (Isabella Schultz).

Styrelsen för Nevis Rytmiska Gymnastikklubb 2020

Ordförande: Petra Wallenberg
Vice Ordförande: Sabine Lif (ledarmot)
Kassör: Eva Rodriguez (ledarmot)
Sekreterare: Arundhati Olsson (ledarmot)
Tränarsamordnare: Kristine Sachmann (ledarmot)
Event/Föräldra kommiteen:Malin Heide von Knorring (ledarmot)
samt Anetthe Hansson (ledarmot)
Suppleant: Anna Sandell

Året började fint och ganska normalt. Föreningen förberedde sig inför Nordiska
mästerskapen, där Nevis hade fyra deltagande gymnaster. Vid årets första nationella tävling,
Riksserien 1, i februari tog Kazandra Wallenberg brons i klassen senior-bas och Agnes
Elg-Appelros och Nicoline Sachmann var seniorduon som tog silver. Melanie Christov tog
silver i klassen junior-fig, vilket betyder näst bäst bland svenska juniorer. Tuva Dustler och Ida
Von Knorring fortsatte sin fina duo-karriär med en guldmedalj och Tuva vann junior-bas
klassen.
Till Nordiska mästerskapen i Kristianstad, stod Nevis RGK för del av arrangörskapet och vi
deltog i sekreteriatet, sjukvårdsteamet och bland linjedomarna. Vi stod också för en
dansuppvisning i pausen med ett helt gäng av våra gamla gymnaster ledda av koreografen
själv, Johanna Bonow.
Vi ordnade en supporterresa till tävlingarna med gymnaster från flera grupper. Det blev högt
tryck på läktarna. Vi hade totalt 4 Nevisgymnaster som representerade Sverige. (Melanie
Christov junior; Hedvig Elg-Appelros junior; Ida/Tuva junior-duo)
Resultatet blev en bronsmedalj för juniorlaget och en bronsmedalj för vår juniorduo samt
även en grenfinal för Hedvig.

Veckan senare slog coronaviruset till mot verksamheten med full kraft.
Hallarna stängdes och träningen ställdes in kortvarigt. Vi ställde om till det nya läget och
började sedan med uteträning för samtliga grupper. När närliggande kommunerna öppnade
upp sina hallar ordnades träningsmöjligheter i en hall i Lund och redskap och mattor
flyttades dit. Träningen upprätthölls även i andra hallar samt utomhus för samtliga grupper.



Samtliga grupper har tappat gymnaster under året! Största anledningen är träningsavbrott
pga Covid 19.
Med mycket flexibilitet och innovativa ledare och styrelse har vi haft träning för alla grupper
under terminerna och utan detta hade tappet av gymnaster varit större, men träningen blir
inte densamma och har behövt anpassas efter gällande smittskydd riktlinjer. En annan
utmaning har varit att kunna kommunicera i det svåra läget när vi inte har kunnat träffas.
Vi som normalt ses och pratar i hallen! Vi har ställt om till digitala möten i första hand och
utnyttjat våra sociala medier, facebook, instagram, youtube och tictoc. Till vår kännedom
finns hittills inte till en enda gymnast eller anhörig som blivit smittad vid någon träning eller
aktivitet ordnad av Nevis RGK.

Verksamheten som beskrivs vidare har bedrivits under gällande Covid-19-regler.

- Digital uppvisning efter vårterminen
- Prova-på-dagar för nya gymnaster under juli månad
- Träningsläger med internationell professionell tränare i Staffanstorp för gymnaster i

regionsgruppen och riksgruppen.
- Mycket uppskattat dagläger för våra färskaste gymnaster med inbjudna gymnaster

från GK Örnen, Hässleholm
- Deltagande vid Riksserietävling 2 med gymnaster och domare på plats och publik

online.
- Filminspelning för julfilmer till julavslutning
- Deltagande i julfilm tillsammans med hela Sveriges RG-föreningar
- Styrelsen har haft en lärgrupp under året
- Nevis RGK har svarat på remiss angående Gymnastikförbundets strategiska plan för

2020-talet
- Under året har bas utbildning genomgåtts för ett par stycken av ledarna. Vi har bara

utbildade ledare i föreningen.
- Nevis RGK har haft representanter i RTK-nationellt (Ida Rodriguez som

domaransvarig) och RTK-syd (Eva Rodriguez och Evelina Ahlgren)

Trots verksamhetens mycket annorlunda år har gymnasterna utvecklats fint och höstens
enda tävling Riksserien 2 gav ett fint kvitto på det.
Vi har en ny stark Senior-Duo i Kazandra Wallenberg och Ida Von Knorring och det blev
guldmedaljer vid första tävlingen för dem. Melanie Christov vann junior-FIG-klassen och Tuva
Dustler tog ett stort steg fram i sin individuella karriär och tog en bronsplats i samma klass.
Kazandra tog också ett kliv upp och fick stå högst på pallen i klassen Senior-Bas.

Melanie Christov går från klarhet till klarhet och fick under december månad mottaga Nevis
RGK:s vandringspris för 2020.
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