
 

Verksamhetsberättelse HT21/VT22 

Hultsfred Gymnastikklubb 

 

Under verksamhetsåret 2021/2022 har Hultsfred Gymnastikklubb haft 587 medlemmar. 

HGK har som många andra föreningar märkt  av Coronapandemin som varit närvarande de 

senaste två åren. Verksamhetsåret har ändå präglats av gott mod hos både ledare som  

medlemmar. Coronapandemin har visat att det inte finns något som stoppar viljan till 

rörelse. Går det inte att träffas fysiskt så får det ske digitalt. Under verksamhetsåret har 

efterfrågan på rörelse för barn varit större än vad vi har kunnat erbjuda och framåt är 

ledarförsörjning en prioriterad fråga för att fler barn- och unga ska få möjlighet till 

rörelseglädje.  

Styrelsen 

Styrelsen för Hultsfred Gymnastikklubb har under verksamhetsåret bestått av: 

 

Ordförande  Sandra Örmander 

Vice ordförande Johan Thuresson 

Kassör   Malin Stolth 

Sekreterare  Monika Svensson 

Ledamot    Cilla Thuresson, Frida Jonsson, Linda Olvenius, Nicha 

           Chokuatthanananon  

 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande styrelsemöten: 

2021: 27/5 (konstitution av styrelse), 13/6,15/8, 12/9, 13/10, 7/11, 1/12  

2022: 9/1. 9/2, 16/3, 10/4, 4/5, 15/5. 



Extra möte övertagande av gymmet: 25/4  

Styrelsen har haft två planeringsdagar 10/10 och 6/3/ i KGM-hallen med möjlighet till att 
ansluta digitalt. 

 

Ungdomsrådet 

Har under året haft följande medlemmar: Ebba Turesson, Sanna Hassan, Lisen Eckerberg, 
Astra Skov och Ida Billing. Rådet har under året haft 12 träffar (17/5, 7/6, 13/9, 27/9, 4/10, 
10/10, 20/12, 19/1, 27/1, 9/2, 2/3, 12/3 och 4/5). 

Ungdomsrådet arrangerade en uppskattad bowlingkväll 12/3 med ett 40 tal deltagande 
gymnaster. Ungdomsrådet har också varit inbjudna att delta på ledardag 24/10 och 9/4.  

 

Bidrag  

Föreningen har erhållit följande bidrag  under verksamhetsåret  

 Sponsorer 62 000 kr 

 Aktivitetsbidrag från kommunen 25 575 kr 

 Grundbidrag från kommunen 1 291 kr 

 LOK-stöd från Riksidrottsförbundet 44 879 kr 

 Integrationsprojekt 25 000 kr, SISU 

 Kompensationsstöd 33 000 kr, Corona 

 Idrottslyft – ledarförsörjning  60 000 kr, utbildning  60 000 kr, ge  styrelsen kraft 30 
000 kr 

 Gräsroten Svenska Spel 1551 kr 

 kompensationsstöd Ikea 25 000 kr 

 Astrid Lindgrens Hembygd 39 375 kr 

Sektionerna 

Under verksamhetsåret har vi haft fem sektioner. Bamse- och Familjegympa, Gympa Kidz, 
Danzy kidz, Parkour, Truppgymnastik, Gymmix gruppträning och Alla kan gympa.  

 

Sektionsansvariga har varit 

Bamsegympa, Jenny Flensburg   

Gympa Kidz, Jon Seberg   

Truppgymnastik, Ewa Anemyr, Johan Thuresson och Cilla Thuresson                    

Alla kan gympa, Ewa Anemyr  

Gymmix gruppträning, Jens Karlsson      

Sektionsansvariga har haft ett par träffar gemensamt under verksamhetsåret. 



 

Familjegympa och Bamsegympa 

Ledare: Amanda Rydén, Anna Holmquist, Annie, Freij, Cilla Turesson, Emelie Holm, Emma 

Billing, Emma Johansson, Emma Linder, Evelina Rannemalm, Frida Jonsson, Jennie Karlsson, 

Jennifer Nilsson, Johanna, Carlsson, Lina Arvidsson, Linnéa Uttman, Magdalena Ärleskog, 

Magnus Bengtsson, Maher Ismaail, Malin Ericsson, Malin Wahlström, Mathilda Lindström, 

Mimmi Engström, My Westring, Rebecka Jälmestedt, Sandra Stenfeldt, Sanna Karlsson, Sara 

Jonsson, Sofia Gunnarsson, Tilde Fogis. 

Deltagare: Under verksamhetsåret har totalt 7 grupper varit aktiva inom Bamsegympa, 3 

grupper i Virserum och 4 grupper i Hultsfred. Höstterminen bestod av 4 grupper med barn 

födda 2016 och 2017.  Till vårterminen startades 3 ny grupper för barn födda 2018, 2 st i 

Hultsfred och 1 grupp i Virserum. Totalt har 118 barn varit medlemmar. 

Möten 

21/11 sektionsmöte med 5 st deltagande ledare 

11/1 sektionsmöte 10 st deltagande ledare 

16/1 uppstart för 1 extra bamsegrupp med 4 st deltagande ledare.  

Kurser 

Totalt  har 11 ledare genomfört Bamsegympa utbildning under verksamhetsåret. 

Rörelse hela livet 26/27 i Växjö 2 ledare deltog. 

Ledardag 9/4  

Event 

Valborgshoppet 30/4 genomfördes och 6 grupper deltog . 

 

 

Gympa Kidz 
 

Ledare: Äventyrgympa Cecilia Stenfeldt Jenny Dahlström, Jon Seberg, Louise Nord och Sara 

Salmonsson. Parkour Eddie Otter, Emma Nyberg, Johan Blomquist, Jon Seberg, Karin 

Åkerstedt och Linda Dunborg. 



Deltagare: Äventyrgympa, har haft  30 deltagare under året. Parkour, har haft 26 deltagare 

under året. 

Möten 

Ett kort fysiskt möte inför Valborghoppet, samt övriga möten i anslutning till passen. 

Kurser 

En ledare har deltagit på utbildning. 

Om gruppen 

Parkour har haft ett bra år där vi dels har fått in mycket bra, nya ledare och även skickat tre 

av ledarna på utbildning. Vi har även under året bjudit in Ukrainska flyktingar att träna med 

oss under ett tillfälle. Parkour Tag som vi startade med under vårterminen har varit mycket 

uppskattat och vi ledare jobbar nu på att se hur vi skulle kunna utveckla detta till något mer.  
 

Äventyrsgympan har tyvärr varit hårt drabbat av sjukdom, vilket har resulterat i många 

inställda träningspass. Även här har vi börjat med Parkour Tag och det kanske kan resultera i 

ett klubbmästerskap i framtiden. Vår verksamhet har utvecklats mer och mer till Ninja 

Warriors-träning med fokus på muskelstyrka och seghet och det har givit resultat. Alla våra 

deltagare har fått en bättre kontroll över sin kropp och vi fortsätter med att skapa 

förståelsen för att olika kroppar är bra på olika saker. På så sätt skapar vi en självinsikt 

istället för självkritik.  

 

Trupp 2021-2022 

Ledare: Johan Turesson, Cilla Turesson, Ewa Anemyr, Tess Nilsson, Erik Strömbom, Ida 

Kennmark, Agnes Söderholm, Sara Heinebäck, Linnea Eriksson, Richard Klingborg –

Markstedt, Ida Örnros, Erica Össmar, Ebba Turesson, Sanna Hassan, Elin Pettersson, Viktoria 

Andersen, Ida Billing, Jon Seberg  

Deltagare: Bas - 20 st, Gul -14 st, Rosa - 17 st, Blå - 16 st, Röd - 20 st, Tävling- 18 st  

 

Möten 

Sektionen har haft 2 möten under året. 

Kurser 

6 ledare som har gått Bas-utbildning under detta verksamhetsår.  

Event 

2 ledare från trupp som deltog i Ledardag på rockcity den 9 april. 



Tävlingstruppen var i väg på tävling i Karlskrona som gick väldigt bra. De flesta gymnaster 

som blev inbjudna till bowlingdagen deltog.  

 

Alla kan gympa 

Ledare: Eva Anemyr och Christina Åkerlund 

Deltagare: Under terminen har det varit 7 deltagare.  

Om gruppen 

Träningen har varierat efter önskemål från deltagarna. Deltagarna har varierad förmåga och 

balans och därför anpassas varje träningstillfälle så alla, oavsett motorisk förmåga, kan delta 

aktivt. Någon person är rullstolsburen, någon är behov av rullator vid förflyttning och någon 

behöver sitta ner vid vissa tillfällen. Grundtanken är att få använda olika delar av kroppen, 

varierade rörelsemönster, koordination, styrka och balans.  

De sista träningspassen för terminen är tänkta i utegymmet vid Hagadal. 

Varje pass startas med en ”kom-i-gång” ramsa och avslutas med en ”slutramsa” 

 Rörelsebanor 

 Cirkelträning 

 Boxning 

 Bollspel/lekar 

 Dans 

 Sittgympa 

 boule 

Det som utvecklats under terminen är att varje deltagare tar med sig musik och håller i 

uppvärmningen.  

Möten 

Under hösten hölls två möten och även under våren har hållits två möten i sektionen. 

Kurser 

Ledarna har inte gått några utbildningar, p.g.a. pandemin. 

 

Gymmix gruppträning och Danzy Kids 

Ledare: Beatrice Erlandsson, Camilla Solnevik,  Cecilia Albertsson,  Frida Jonsson,  Hanna 

Ankarberg Lagergren, Ida Nordin,  Jens Karlsson,  Johanna Wright, Lina Andersson,  Lisa 

Karlsson,  Lisa Nordin,  Malin Stolth,  Mikael Pettersson,  Monika Svensson, My Larsson, 

Sandra Örmander,  Susanne Ström,  Wendela Winglycke,  Åsa Lindh 

Antal medlemmar  



HT21 = 69 st, gymmix och 21 danzy kids 

VT22 = 135 st, gymmix och 31 danzy kids 

 

Möten 

Fem ledar-/planeringsmöten har genomförts under verksamhetsåret. 

Kurser 

En ledare som gått en utbildning under verksamhetsåret främst pga. pandemin. 

 

Särskilda händelser 

Pandemin har påverkat antalet medlemmar/deltagare på våra pass. Ledarna har ändå hållit 

ett gott humör även om det varit svårt med inspiration och motivation främst under HT21. 

Vi kan notera en liten uppgång efter att restriktionerna släppte. Kommer minska utbudet 

något till HT22 pga. färre ledare samt fortsatt lägre deltagarantal jämfört innan pandemin. 

Projekt 

Kick-off   

hölls digitalt för styrelse och ledare den 2/9. 

Ledardag  

24/10 genomfördes en gemensam ledardag för alla ledare i HGK. På träffen närvarade 
ett17-tal ledare och dagen innehöll både föreläsningar, information och 
gemensamhetsskapande aktiviteter. 

Idrottens dag  

Föreningens medverkan, genom Johanna W,  på Idrottens dag 24/9 för åk 9. Vi hade en hel 
fredag med albäcksskolans alla årkurs 9:or, klass för klass, som tog en promenad till KGM-
hallen och deltog på ett rörlighet/balans/core pass. Det gick fantastiskt bra, vi testade, 
utmanade, skrattade, lyckades, misslyckades och hade roligt tillsammans. Medföljande 
lärare deltog också aktivt och alla var positiva och nöjda. 

Rörelsebidraget  

Rörelsebidraget som röstades igenom årsmötet 2020 har under verksamhetsåret 
implementerats. Under året har det varit litet intresse för att söka detta bidrag. Inför 
kommande verksamhetsår har styrelsen tagit beslut om att revidera /förenkla blanketten 
samt att ge möjlighet att söka över hela verksamhetsåret inget stoppdatum.  
Projektgruppen för Rörelsebidraget har varit Johanna Wright, Monika Svensson och Cecilia 
Albertsson. 

Hagadal Outdoor 

Under verksamhetsåret har Allmänna arvsfonden beviljat vår projektansökan till Hagadal 
outdoor med 2,216 miljoner kronor. Fokus under verksamhetsåret har varit att hålla kontakt 
med entreprenör för att initiera och planera för byggnation.  



Nybyggnation av gymnastikhall 

I projektet nybyggnation av gymnastikhall så har vi under verksamhetsåret haft dialog med 
en privat aktör för nyetablering. Vi har även haft fortsatta dialoger med Hultsfreds kommun 
som har resulterat i ett förslag till en förstudie som ska läggas fram av kommunen via ABHB 
(fastighet) i samverkan med Kultur- och fritid. 

Projekt med Prolympia 

I samverkan med Prolympia har vi deltagit i högstadiets specialidrott under v 7-15 2022. 
Johanna Wright har varit föreningens representant och presenterat olika former av träning 
för ungdomarna. 

SISU – inkluderande idrott/tillsammans i Hultsfred! 

På initiativ av SISU är vi med i ett projekt om inkluderande idrott för ungdomar. I projektet 
ingår även Hultsfred handbollsförening, Hultsfred fotbollsklubb och kultur- och 
fritidsförvaltningen i Hultsfreds kommun. Projektet startade under våren 21 och har pågått 
under hela verksamhetsåret. Projektet har haft fokus på uppsökande verksamhet som bl.a 
resulterat i att HGK medverkat på rörelsesatsning i Vena och Silverdalens skolor, på 
värdegrundsdagar på Lindblomskolan, deltagit i och arrangerat en gemensam ledardag med 
Lotta Schelin som föreläsare samt evenemanget “Upptäck idrotten” där Nassim al Fakir 
gästade. 

 

 

Språkresan 

Under hösten 2021 har projektet språkresan genomförts tillsammans med 
Integrationsenheten. 3 timmar varannan vecka under perioden okt-dec har HGK, med 
Johanna Wright som ledare, tagit emot en mindre grupp kvinnor som behöver träna på 
svenskan, lära sig om hälsa och träning samt fått information om hur den ideella 
idrottsrörelsen fungerar. Planen var att ha ytterligare två grupper under våren 2022 men 
första gruppen blev inställd pga covidrestriktionerna och andra gruppen blev inställd då 
Integrationsenheten fick mottagandet av flyktingar från Ukraina på sitt bord och var 
tvungna att avsäga sig alla andra projekt.  

Gå, lunka, löp 

Projektet “gå, lunka, löp” har genomförts i samverkan med Hultsfreds gymnasium. På grund 
av pandemi har projektet skjutits fram utifrån ursprunglig projektplan och har även avslutats 
i förtid pga ändrade förutsättningar för medarbetarna på Hultsfreds gymnasium.  

Ny hemsida 

Utifrån att Riksidrottsförbundet meddelade att föreningar inte längre kan använda sig av 
hemsidan kopplat till Idrottonline har föreningen under verksamhetsåret bytt hemsida. Den 
nya sidan är skapad och byggd av Jonas Hjalmarsson, Jalma AB. I projektet har även Mejer 
media varit en viktig part då både foton och filmer tagits fram. Projektet finansierades av 
Astrid Lindgrens hembygd.  

 



Styrelsen vill avslutningsvis tacka alla medlemmar för ett riktigt härligt verksamhetsår!  

 

 

________________________________     ___________________________________ 

Sandra Örmander, ordförande         Monika Svensson, sekreterare 

 

 

 

 

 

________________________________ ___________________________________ 

Malin Stolth, kassör                                            Johan Thuresson, ledamot 

 

 

 

 

________________________________ ___________________________________ 

Cecilia Thuresson, ledamot  Linda Olvenius , ledamot   

 

 

 

 

________________________________   -   ___________________________________  

Frida Jonsson, ledamot  Nicha Chokuatthanananon, ledamot 
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