
 
 

Nyhetsbrev 2 - 2017 

Terminen rullar på och det har blivit dags för Nyhetsbrev nr 2. I skrivande stund så är det Höstlovsläger 
för alla gymnaster födda 2011-2006. Det är full aktivitet inne i både A-och B-hallen i Arena Satelliten med 
130 gymnaster och 42 ledare under måndag, tisdag och onsdag. Att se all denna rörelse, gympaglädje 
och utveckling är fantastisk under dessa tre dagar. Vi som sitter inne på kontoret och jobbar går mer än 
gärna in och tar del av den positiva energin som sprids från både ledare och gymnaster. 
 
Stefan Höög och Gunnar ”Gunta” Jansson har slagit sina kloka huvuden ihop och startat ett nytt 
fysprojekt! Idén är att skapa ett Google Drive-baserat dokument där vi tränare får hjälp med att skapa 

våra fysprogram utefter en mall. Det kommer 
finnas ”checkpoint övningar” eller grundövningar 
som ska ge gymnasterna goda fysiska 
förutsättningar för gymnastik. Vi ska dessutom 
kunna lägga till egna övningar, både i skrift och 
film, som alla kan ta del av. Ett spännande projekt 
som kommer nå ut till en testgrupp redan nu 
under november! Gunta och Stefan kommer även 
att hålla en kurs/workshop i januari/februari  om 
fysträning där man också kommer att titta på 
dokumentet. Det spås en ljus framtid för våra 
gymnasters fysiska status! 

Bild. Stefan i ett “Ryckknäböj” 
 
Just nu har vi ett enormt tryck på gymnaster som vill träna mer i vår förening, och framförallt många som 
vill träna truppgymnastik. Vi tycker att det är väldigt roligt att så många visar ett stort intresse för mer 
gymnastik och vi håller just nu på att se över hur vi löser platsbristen på bästa sätt. Vi kommer att 
anordna en “prova på tävlingsgymnastik”-dag i november/december för att sedan fylla på grupperna till 
januari och även starta en ny FT-grupp med gymnaster födda 2010-2011. Något som hindrar oss i vårt 
arbete är att vi behöver fler ledare till alla våra sektioner för att ha möjlighet att ta in fler gymnaster.  

 
Har du några erfarenheter av gymnastik eller 
en annan idrott, ledarskap i någon form eller 
ett brinnande intresse för träning, är du så 
hjärtligt välkommen till oss!  
 
Som ledare kommer du få den utbildning och 
kunskap som du behöver, en fartfylld och rolig 
vardag samt att vara en del av vår gemenskap.  
 
Hör gärna av dig!  
 
 
 
 

Bild. Två av våra fantastiska ledare Iris & Victor 
 
 
Missa inte Årsmötet den 14 november som avslutas med en spännande föreläsning om Inre Driv med 
Sanna Nordin-Bates - anmäl er här!  
 

Med vänliga hälsningar,  
Personalen  
Sollentunagymnasterna 

http://www.sollentunagymnasterna.se/docs/27/355/Inbjudan%20%C3%A5rsm%C3%B6te%202017.pdf

