
Verksamhetsplan 2020

Generell 

• Glädjen i gymnastiken ska finnas överallt, oavsett mål och inriktning. I lokalgruppen läggs 
den motoriska grunden för ett aktivt liv. 

• Rekrytera fler ledare , Fånga fd gymnaster för att få dom som aktiva tränare hos oss

• Behålla befintliga ledare , genom utbildning och stöttning samt minskad administration.

• Fortsätta utveckla styrelsens, kansliets och ledarnas arbetssätt,  utveckla hemsidan samt 
förbättra informationsflödet t ex med Nyhetsbrev 4 gånger om året.

• Att utöka antal arbetsgrupper  med Sponsorgruppen samt Eventgruppen samt öka antal 
personer i grupperna i samtliga kommittéer (Föräldrargruppen, Sponsorgruppen 
,Eventgruppen. )

• Implementera rutiner/processer för tävlingsanmälan, av/på bokning av halltider och på så 
sätt avlasta huvudtränares administrations arbete genom tydliga processer och rutiner

• Aktivt söka stödmedlemmar för att öka antal medlemmar och förbättra föreningens 
ekonomi.

• Arbeta för att "svensk gymnastik vill –utvecklingsmodell, nyckelfaktorer och 
uppförandekod" ska bli kända och tillämpas i verksamheten. 

Grupper

Lokalgruppen: Alla ska kunna vara med – att alla har kul på sin nivå oavsett förmåga och ambition 
Långsiktig hållbarhet där barnen utvecklar både sig själva och i grupp. Att jag kan introducera dem 
till vår fantastiska gymnastikvärld och att de får samma möjligheter att växa som människor, 
genom gymnastiken i Nevis RGK! Att lära sig grunderna på ett glädjande sätt genom lek och dans. 

Att ha uppvisning handlar om att sätta ihop och kombinera olika RG moment för att skapa en show,
en uppvisning med någon form av start och ett slut. En uppvisning kan vara med eller utan redskap
eller nya former av handredskap. Att öva att vara på mattan på våra egna tävlingar i år och ha 
uppvisningar för föräldrar samt nära och kära.

Regionsgruppen: Plan för Regionsgruppen är att implementeringen av de nya Sydstegen ska sitta 
efter sommaren och kännas naturlig till hösten. Ett mål är också att starta en juniortrupp med 
satsning till NM 2022 och att få ihop 1-2 trupper för de som tävlar i steg 1. De som tävlar i steg 3 
ska gå upp i juniorbas eller friaklassen och vara redo för detta under hösten. Hälften av de som 
tävlar i steg 1 ska gå upp i steg 2 efter årsskiftet. Steg 2 ska gå upp till steg 3 efter årsskiftet.  



Annars är det personliga mål för gymnasterna:
• De ska känna sig trygga med programmen
• De ska känna att de utvecklas på träningen

• De ska känna sig trygga och nöjda med sina prestationer på tävlingsmattan

Riksgruppens: Det stora målet för Riks Blå och Gul är att hitta en balans i grupperna så att samtliga 
gymnaster får den träning som de behöver, på den nivå de befinner sig. Vi har i år en ny dynamik med fler 
tränare och annorlunda gruppuppdelning, där vi provar oss fram. Förhoppningen är att hitta en långsiktig och
hållbar lösning för hur vi ska dela upp den stora gruppen och planera träningarna.

Resultatmässiga mål inkluderar: 
Medaljer på Riksserietävlingarna i: Junior Bas, Senior Bas, Junior Fig, Senior Fig, Junior Duo, Senior Duo
Medalj på Lag-SM Junior, Medalj i Duo, individuellt samt grenfinaler SM, Medalj i Duo, individuellt samt 
grenfinaler JSM, Isabella 4 starka program på EM, Isabella Dansk Mästarinna 2020

Övriga visioner inkluderar: Flertalet internationella tävlingar som förhoppningsvis ger erfarenhet, inspiration
och bra teamkänsla!
Och viktigaste- ATT TJEJERNA SKA FINNA GLÄDJE I SIN GYMNASTIK! 

Tävling
• Deltagande vid 2-4 internationella tävlingar ( ex. Danmark, Lettland, Estland)
• Arrangera Klubbtävling, Sydstegen 1 och Nevis Cup 
• Deltagande på Distrikts-, Regions-, Landsändes- och Rikstävlingar.
• Deltaga på SM under SM-veckan i Halmstad samt försöka kvala med ca 3-4 gymnaster på 

Svenska Cupen 2020. 
• Förhoppningsvis att 70% av gruppen kvalar till Skåne-Danmark landskampen samt 

Götalandsmästerskapen.
• Tillsammans med övriga regionsföreningar utveckla nya tävlingssystemet Sydstegen

Träning/Läger
• Arrangera samträningsdag för Skåne. 
• Deltagande på träningsdagar och läger i närområdet (Lingvallen augusti)
• Deltagande på landslagsläger (2 gymnaster+juniorduo NM) ) – NM-läger februari, 

Landslagsläger augusti ev.  något mer som vi inte vet i dagsläget
• Arrangera sommarläger med inbjuden utländsk tränare och bjuda in övriga närliggande 

föreningar. 

Utbildning/Fortbildning

• Vidareutveckla vår  tränare  enligt Gymnastikförbundet rekommendationer
• Det långsiktiga målet är att utbilda ansvarspersoner för att kunna utveckla våra tränare 

ytterligare och för att finnas som bollplank och stödpersoner för alla övriga ledare. 
   
Möten
      *   Styrelsemöte minst var 8 vecka.
      *   Tränarmöte  3 gånger per termin
      *   Föräldramöte  varje termin
      *   Möte för vår nybildade ”sponsorgrupp” samt Eventgruppen. 



    
Övrigt

 Uppvisning i samband med terminsslutet till sommaren och vid tävlingar
 Julshow
 Närvara och synas vid kommunala och regionala arrangemang (typ Föreningarnas dag ).
 Öppet Hus dvs bjuda in Fritidshem till att prova på. Kamrat-träning dvs ta med en vän på 

träningen
 Uppvisning på Nordiska Mästerskapet i Kristianstad


	Verksamhetsplan 2020
	Generell
	Glädjen i gymnastiken ska finnas överallt, oavsett mål och inriktning. I lokalgruppen läggs den motoriska grunden för ett aktivt liv.
	Rekrytera fler ledare , Fånga fd gymnaster för att få dom som aktiva tränare hos oss
	Behålla befintliga ledare , genom utbildning och stöttning samt minskad administration.
	Fortsätta utveckla styrelsens, kansliets och ledarnas arbetssätt, utveckla hemsidan samt förbättra informationsflödet t ex med Nyhetsbrev 4 gånger om året.
	Att utöka antal arbetsgrupper med Sponsorgruppen samt Eventgruppen samt öka antal personer i grupperna i samtliga kommittéer (Föräldrargruppen, Sponsorgruppen ,Eventgruppen. )
	Implementera rutiner/processer för tävlingsanmälan, av/på bokning av halltider och på så sätt avlasta huvudtränares administrations arbete genom tydliga processer och rutiner
	Aktivt söka stödmedlemmar för att öka antal medlemmar och förbättra föreningens ekonomi.
	Arbeta för att "svensk gymnastik vill –utvecklingsmodell, nyckelfaktorer och uppförandekod" ska bli kända och tillämpas i verksamheten.
	Grupper
	Lokalgruppen: Alla ska kunna vara med – att alla har kul på sin nivå oavsett förmåga och ambition Långsiktig hållbarhet där barnen utvecklar både sig själva och i grupp. Att jag kan introducera dem till vår fantastiska gymnastikvärld och att de får samma möjligheter att växa som människor, genom gymnastiken i Nevis RGK! Att lära sig grunderna på ett glädjande sätt genom lek och dans.
	Att ha uppvisning handlar om att sätta ihop och kombinera olika RG moment för att skapa en show, en uppvisning med någon form av start och ett slut. En uppvisning kan vara med eller utan redskap eller nya former av handredskap. Att öva att vara på mattan på våra egna tävlingar i år och ha uppvisningar för föräldrar samt nära och kära.
	Regionsgruppen: Plan för Regionsgruppen är att implementeringen av de nya Sydstegen ska sitta efter sommaren och kännas naturlig till hösten. Ett mål är också att starta en juniortrupp med satsning till NM 2022 och att få ihop 1-2 trupper för de som tävlar i steg 1. De som tävlar i steg 3 ska gå upp i juniorbas eller friaklassen och vara redo för detta under hösten. Hälften av de som tävlar i steg 1 ska gå upp i steg 2 efter årsskiftet. Steg 2 ska gå upp till steg 3 efter årsskiftet. Annars är det personliga mål för gymnasterna:

