
 

 

 

 

 

2012 års verksamhetsberättelse för Nevis Rytmiska 

Gymnastikklubb, Nevis RGK 
 

Nevis rytmiska gymnastikklubb har för andra året i rad fört verksamheten och 

styrelsearbetet i egen regi. Läget har varit stabilt vad det gäller tränartillgångar under 

året, vilket också har gjort att klubben har kunnat satsa med större bredd, såväl på 

nya gymnaster som på elitnivå. Framför allt har framgångarna varit stora i nationella 

och nordiska sammanhang och har fått uppmärksamhet i såväl lokala tidningar i 

Staffanstorp och Lund som i Sydsvenska Dagbladet.  

 

Nevis har haft träningsgrupper från nybörjare till elit. Yngsta gruppen har bestått av 

4-6-åringar som under lekens former har lärt sig grunderna i rytmisk gymnastik. De 

yngre gymnasterna har tränat två gånger per vecka och elitgruppen har tränat fem 

gånger per vecka. Roligt är det att många yngre gymnaster har tillkommit under 

året. 

 

Jenny Edvinstam, en av klubbens tränare under många år, fick ta emot priset för 

Staffanstorps Ungdomsledare 2011 under Staffanstorps Guldkväll den 25 maj. Detta 

var en särskilt trevlig händelse under året.  

 

Nevis RGK var representerad under Föreningarnas Dag. Då var två av klubbens 

yngsta gymnaster engagerade och visade upp verksamheten i Rådhuset.  

 

Föreningen har arrangerat två tävlingar. Distriktsmästerskapet som genomfördes 

den 6 juni och den årliga internationella tävlingen Nevis Cup den 13 oktober. Under 

Nevis Cup deltog cirka 40 gymnaster däribland gymnaster från Serbien och Lettland. 

Tävlingsdagen avslutades med trevlig samvaro och middagsbuffé vid långbord i 

Staffanshallen.  

 

Under året har Nevis RGK också varit representerad i två internationella tävlingar 

utomlands, en i Kiel och en i Lodz. Resor och tävlingar som har gett gymnaster och 

tränare nya erfarenheter.  

 

I sedvanlig ordning avslutades året med en fin juluppvisning för släkt och vänner 

där alla gymnaster deltog, från små till stora. 

 

 



Framgångarna under året har som sagt varit stora och många. Även framgångar har 

kunnat ses hos varje gymnast i form av utveckling men också i mindre tävlings-

sammanhang till exempel regionalt. I samband med juluppvisningen överlämnades 

vandringspriset från Agnes Elg Appelros till Stephanie Marcian för speciella insatser 

bland ungdomarna under året.  

 

Här nedan redovisas tävlingsresultat för året 2012. 

 

 Nordiska Mästerskapen 

- lagbrons samt finalplats i band genom Matilda Elg Appelros 

 

 Landskamp Skåne-Danmark  

- guld i lag (tillsammans med två andra skånska klubbar)  

- guld för juniorer genom Matilda Elg Appelros  

- silver för ungdomar genom Agnes Elg Appelros 

 

 DM 

- guld för miniorer genom Viktoria Christov 

- silver för ungdomar genom Agnes Elg Appelros 

- silver för juniorer genom Matilda Elg Appelros 

- silver i duo genom Matilda och Agnes Elg Appelros 

- brons i ungdomstrupp 

 

 Nevis Cup 

- brons för miniorer genom Lovisa Pedersen 

- guld för juniorer genom Matilda Elg Appelros 

- guld för duo genom Matilda och Agnes Elg Appelros 

 

 JSM 

- silver i mångkamp samt tre brons (i grenfinalerna tunnband, käglor och 

band) genom Matilda Elg Appelros 

 

 Götalandsmästerskapen 

- brons för juniorer genom Matilda Elg Appelros 

- silver för ungdomstruppen 

 

 Svenska Cupen 

- brons, i grenfinalen tunnband, genom Matilda Elg Appelros 

 

 

Susanne Elg Appelros 

Ordförande  

Nevis RGK 


