
Verksamhetsberättelse för Nevis RGK 2021

2021 har varit ännu ett år påverkat av Covid-19, og året började också med stängde hallar og inställda
träning, men föreningen har ändå lyckats genomföra en del aktiviteter, tävlingar och möten, om än
digitalt för vissa.

En ljuspunkt har varit, att Nevis RGK har upplevt en fin framgång i medlemsantalet och har lyckats
behålla fler aktiva gymnaster 2021 än 2020. En annan ljuspunkt har varit det fina resultat från
klubbens gymnaster och tränare på de tävlingar som dom har deltagit i.

Men störst av allt är att Nevis RGK har numera en riktigt RG tävlingsmatta. Som alla våra aktiva kan
använda. Vi har även fått fina lådor på golvet att förvara matta i så våra gymnaster slipper lyfta upp
den på en hög ställning flera gånger i veckan.

Viktigast och som en del av Nevis RGK:s värdegrund har klubben fortsatt att arbeta med att ha glädjen
i gymnastiken och att den ska finnas överallt, oavsett mål och inriktning.

Styrelsens uppdrag och målsättningar 2021

Styrelsen har bestått av:
Petra Wallenberg (ordf.)
Anna Sandell (vice ordf.)
Eva Rodriguez (kassör)
Arundhati Olsson (sekreterare)
Anette Hansson
Nils Lekeberg
Kristine Sashmann
Niklas Dustler (Suppleant)

Övriga positioner:
Revisor: Bo Sachmann
Valberedning: Ulrika Landin, Johanna Bonow, Stephanie Marcian

Styrelsen har hållit styrelsemöte minst var 8:e vecka, men på grund av Covid-19 har styrelsen beslutat
att hålla styrelsemöte var 4-5:e vecka. Styrelsen har under året hållit 12 antal möten. Dessa möten har
i första hand hållits digitalt, men några har även varit fysiskt närvarande.

På grund av Covid-19 och begränsade resurser har det varit svårt att genomföra planerade aktiviteter
och insatser:

Workshop for styrelse och tränare (med syftet är att få input till en vision och verksamhetsinriktning
samt en värdegrund för styrelse och tränare, samt gymnast, tränings- och föreningskultur) var planlagt
men sköts upp på grund av Covid-19. Styrelsen hoppas att workshopen kan genomföras under första
delen av året 2022.



Det lyckades inte att upprätta ett årshjul för styrelsens då alla gruppers arbete för att workshopen
sköts upp men också för att det inte fanns några resurser under året.

Det gick inte heller att publicera dom utarbeta riktlinjer för användandet av sociala medier, men arbetet
har pågått under hela året.

Nevis RgK har även andra riktlinjer, och dessa har arbetats fram under hela 2021. Dom kommer
publiceras på nya hemsidan strax efter årsmötet. Det kommer  i stor utsträckning att finnas
dokumentation av befintliga metoder och praxis som speglar klubbens värderingar.

Föreningen har arbetat med att Aktivt söka stödmedlemmar för att öka antal medlemmar och förbättra
föreningens  ekonomi. Under 2021 har Nevis RGK dubblat antalet stödmedlemmar mot 2020.

Då inga kommunala och regionala arrangemang (t.ex. Föreningarnas dag) och öppet hus dvs bjuda in
Fritidshem till att prova på, har funnits pga Covid-19 har vi tyvärr inte kunnat vara närvarande.

Rekrytering av fler ledare har varit en utmaning både på grund av Covid-19, men också för at det er
för att det har varit svårt att hitta nya tränare också ibland tidigare gymnaster.
Tyvärr valde två tränare att sluta som huvudtränare för Riks- och Regionsgruppen vid slutet av året.
Båda tränarna har dock valt att vara kvar som aktiva ledare men färre timmar.

Men Nevis RGK har lyckas att rekrytera 2 nya. En fd elitgymnast som tränar för Elitgruppen, således
att klubben utöver huvudtränaren har två extra tränare för den gruppen. Nevis RGK har även
rekryterat en tidigare gymnast som hjälptränare för Lokalgruppen och Bas utbildat en nuvarande
gymnast till dom yngre grupperna.
Dock saknar några av våra nya tränare rätt certifiering från Gymnastikförbundet då samtliga
utbildningar för RG varit inställda pga Covid-19.

Ordförande (2021) är tillsamman med huvudtränaren for Lokalgruppen nu huvudtränare för Riks- och
Regionsgruppen.  Det fungerar super bra. Dessutom hjälper klubbens kassör till vid behov. Men
klubben fortsätter självklart att arbetet med att rekrytera fler ledare.

Under året har utveckling av en ny hemsida påbörjats och beslut är fattat om hur arbetet ska gå till och
hur material på den befintliga hemsidan ska flyttas över. Publicering Q1 2022.

Under året -har styrelsen skickat ut 4 nyhetsbrev och flertalet informationsbrev till gymnaster och
föräldrar. Och dessutom kontinuerligt informerat om Covid-19, träning-

Tränar- och domar målsättningar och fortbildning 2021
Då samtliga RG utbildningar på Gymnastikförbundet varit inställda och även alla domarkurser har
detta inte kunnat genomföras.

Dispens för en tränare för RG Tränarutbildning steg 2 är godkänd av förbundet. Denna utbildning är ett
krav för att vara tränare för gymnaster på Junior och Senior nivå.

Fokus borde ha varit på den nya CoP 2022-2024, men den nya CoP antogs först och publicerades
mycket december 2021, utbildningar/kurser i den nya CoP planerades inte förrän 2022. Men vi har
flertalet anmälda till domar utbildningarna som kommer  både på förbundsnivå, regionsnivå och även
internationell nivå.

Sportsliga målsättningar 2021
Elitgruppen har haft 8 gymnaster under 2021 varav 2 i juniorlandslaget och 1 i seniorlandslaget under
våren 2021.
Kul att nämna är Tävlingen Riksserien 4. Där Nevis samtliga 7 deltagande gymnaster från Nevis tog
hem minst en Guld eller en Silvermedaljer var.

Även om årets tävlingar har varit begränsade har gruppen deltagit i följande tävlingar med särskilt fine
resultat:



- Digitala som fysiska Sydstegen 1-3 og Riksserien 1 – 4 med flotte prestationer.
- JSM, där Nevis RGK tog en imponerande silvermedaljen i JSM individuellt lagtävling och

hade totalt 4 gymnaster i mångkamp finalen av totalt 15. 3 gymnaster kvalade sedan
vidare till grenfinaler med fina placeringar.

- Svenska Mästerskapet 2021, där Nevis RKG senior duo blev Svenska mästare. Det är 20
år sedan Nevis RGK hade äran att ha SVenska mästare i föreningen.

- RG Friends Masters 2021 (november), där Nevis tog silver i junior 2006 – 2007 och guld i
senior klassen duo/trio

- Nevis Cup 2021 (november), där Nevis tog guld, silver och brons i junior B, guld, silver och
brons i junior A, brons i seniorklassen og silver i senior duo/trio samt Brons i Junior
Duo/trio

- Vandrings priset 2021 i Nevis RGK gick till Senior gymnasten Kazandra

På grund av Covid-19 hölls inte landskampen Skåne-Danmark och inte Nevis RGK har inte deltagit på
några internationella tävlingar. Fokus har också varit på uträckning till  landslaget for 2022 og
kvalifikation till NM 2022.
INGET Höstlovsläger eller Sommarläger med utländsk tränare anordnade pga Covid-19
Ett antal gymnaster har deltagit på träningsläger för gymnaster i regionen ordnade av RG-syd.

Nevis RGK gjorde stora förändringar i grupperna inför hösten 2021. Att döpa om Regionsgruppen
Rosa och Lila till Regionsgruppen och Riksgruppen och gav gamla Riksgruppen nytt namn till
Elitgruppen.
För att dels skapa bättre förutsättningar för gymnasternas utveckling. Samt för att det ska vara lättare
att hålla koll på vilken grupp man har barn i och inte behöva hålla reda på färger.

Regionsgruppen träna på att tävla i Sydstegen programmen 1 och 2. Riksgruppen tränar på att tävla i
Sydstegen programmen 2 och 3 och förberedande för att tävla i Fria klassen på Riksnivå.

Vi har under året haft två nybörjargrupper i Lokalgruppen. Yngre 5-7 år och äldre 8 år och uppåt. Vi
har också provat med att ha en mellangrupp med flickor på väg till tävlingsgruppen. Det var för få
flickor för en tränare så den valde vi att inte fortsätta med efter jul. Tre tränare hjälps åt att hantera
grupperna och här är två av tränarna yngre med aktiva eller nyligen aktiva RG-karriärer.

Vi har istället för vanliga uppvisningar under året haft en digital uppvisning till jul och en mycket fin
filmvisning till våren. Till Nevis cup lyckades vi också genomföra en uppvisning för de allra yngsta
flickorna. Vi har också startat slutna instagramkonton för lokalgruppernas föräldrar. Grupperna har
varit fulla och vi har även kö till grupperna och det är mycket positivt!

Tack till klubbens sponsorer och frivilliga
Stor tack till klubbens sponsorer som bidrar till att Nevis RG kan bedriva verksamhet inom rytmisk
gymnastik från breddnivå för gymnaster från 5 år till seniorer som tävlar på elitnivå.

Även ett stor tack föräldrar och andra frivilliga för erat stöd till klubbens aktiviteter. Erat engagemang
och stöttning betyder mycket.

Extra tack till Staffanstorps kommun och Sisu Skåne som förverkligade Nevis RGK dröm om en riktigt
tävlingsmatta.




