
 

Sollentunagymnasternas träningsgrupper, HT 2017/VT 2018 

Vad är det som avgör om vi får en plats i föreningen? 

1. Lokaltider: Dessa fördelas av kommunen enligt ett poängsystem som är baserat på 

rapporterade närvarotimmar från föregående år. De timmar och lokaler som kommunen 

fördelar till vår förening förmedlas till oss i juni. 

2. Ledare: Efter att vi pusslat ihop tider och grupper, tillsätter vi ledare till våra grupper.  

3. Vi startar precis så många grupper som vi får lokaler och ledare till. 

Vilka är ledare i träningsgrupperna? 

1. Engagerade föräldrar/vuxna som vill hjälpa till att öppna upp dörrarna för att fler ska få plats 

i gymnastiken. 

2. Äldre gymnaster (13 år och äldre) som vill lära ut gymnastik  

3. Ledarteamen består alltid av minst en som är över 18 år samt 1 ledare/7 gymnaster. 

4. Alla ledare erbjuds gratis utbildning för den nivå som gruppen tränar på.  

Hur delas grupperna in? 

1. Alla träningsgrupper är åldersindelade.  

2. Nybörjare utan förkunskaper startar med en BAS-termin där fokus är att lära in grunder så 

att de lätt kan hoppa in i våra träningsgrupper. 

Varför tar ni bort nivåindelningen? 

1. Vi vill hålla fokus på glädje och gemenskap 

2. Skapa kontinuitet både för gymnaster och ledare 

3. Göra systemet enklare för föräldrar i val av grupper 

4. Både skola och de flesta föreningar i kommunen åldersindelar grupper/klasser och vi har 

erfarenhet av att det fungerar väl. Mer individanpassning ställer lite högre krav på ledare 

men det hjälper vi till med genom utbildningar. 

Får inte pojkar och flickor träna tillsammans? 

1. Absolut, det har dock funnits stora önskemål hos föräldrar till pojkar att försöka samla ihop 

fler killar tillsammans för att de är en minoritet i föreningen. Självklart får killar anmäla sej till 

våra blandade träningsgrupper också. Vårat syfte är inte att separera pojkar och flickor utan 

endast erbjuda fler alternativ. 

Hur anmäler jag mitt barn? 

1. Klicka på länken nedan. Läs igenom och följ instruktionerna, platserna går åt fort men det 

kan bli avhopp och då släpps platserna löpande under terminen.  

Platserna släpps i tre omgångar: 

1. Alla de som redan har en plats erbjuds möjlighet att bekräfta om de vill ha sin plats kvar i den 

grupp som föreslås. 

2. Resterande platser dvs de som inte blir bekräftade samt nya platser släpps som bokningsbara 

till alla som redan är medlemmar (för de som vill byta grupp) 

3. Resterande platser släpps till allmänheten via länk på vår hemsida 

Om det står 0 platser i en grupp så innebär det att gruppen är full och det går därför inte att boka. 


