
Verksamhetsberättelse för Klippans Gymnastikkrets 200701-210630 

 
 

Styrelsen 200701-201126: 

Stefan Johansson ordförande 

Magnus Berg vice ordförande 

Eva Holmbäck Svensson kassör/suppleant 

Anna Jönsson sekreterare 

Sofie Olsson ledamot 

Lena Karolidou ledamot 

Ulrika Wattman ledamot 

Maria Larsson ledamot 

Katarina Streeter suppleant 
 

 

Styrelsen 201126-210630:  

Stefan Johansson ordförande 

Magnus Berg vice ordförande 

Anneli Strinnemark kassör 

Sandra Holmbäck Svensson sekreterare 

Sofie Olsson ledamot 

Johan Rouhiainen ledamot 

Ulrika Wattman ledamot 

Linda Elvin suppleant 

Mats Andersson suppleant 

 

Sammanträde: Under året har vi haft 1 konstituerande möte och 11 styrelsemöten. 

 

Under verksamhetsåret så har vi haft följande inriktningar och träningsgrupper: 

 

Barngymnastiken: 

Stor & Liten 

Bamsegympa (2 st grupper) 

 

Truppgymnastiken: 

Trupp Mini 

Trupp Maxi 

Trupp 1 

Trupp 2 

Trupp Region Röd 

Trupp Region Blå/Gul 

Ungdomstruppen Vit/Svart 

Truppveteranerna (VT-2021) 

 

Trampolin: 

Trampolinskolan Mixen 

Trampolinskolan Måndag 

Trampolinskolan Torsdag 

Trampolinskolan Söndag 

Trampolinskolan Tävling Region 

Trampolin Nationella 



Trampolin Hoppfull 

Trampolin Motion (Vuxen) 

Trampolin Hoppa Mera 

 

Investeringar: 

Trampett 

Liten softkil 

Skyddskil till trampett 

Ny trampolinduk  

Diverse mindre pedagogiska hjälpmedel/redskap till barngymnastiken 

Skrivare med scanner 

Kameror, datorer, skärmar, i syfte att gymnasterna ska kunna se genomförda övningar under 

träning 

 

Bidrag: 

Kommunalt verksamhetsbidrag från kommunen, 80 000 kr.  

Kompensationsstöd Corona, 15 000 kr (HT-2020): 

- Förlust inkomster startavgifter SM samt förlust av intäkter entréavgifter region 7:an. 

Kompensationsstöd Corona 6000 kr (VT-2021): 

- Minskad andel medlemsavgifter och träningsavgifter. 

Skånes idrottsledarstipendium, 5000 kr. 

Investeringsbidrag från Kultur och fritidsnämnden för inköp av ny trampolin och trampett  

110 000 kr. 

 

Allmän beskrivning av föreningens verksamhet under året: 

 

Innan höstterminen startades upp hölls internutbildningsdag på Sågen för truppledarna.  

 

När höstterminen 2020 startades upp fanns det kö till flera av våra grupper, både inom 

barngymnastiken, truppgymnastiken och trampolin. Terminen startades därför som tidigare 

upp med nästan helt fulla grupper. 

 

Under hösten 2020 utbildade föreningen två barnledare inom ”Alla kan gympa”. 

 

Under helgen den 23-25 oktober 2020 genomförde flertalet av grupperna inom trupp och 

trampolin en gemensam lagaktivitet på Yoump i Helsingborg vilket var mycket uppskattat. 

 

Under helgen vecka 44 skulle Klippans GK haft förmånen att arrangera SM i trampolin, detta 

blev tyvärr inställt med kort varsel till följd av pandemin. Föreningen skulle även arrangerat 

Regionsjuan i november, vilken också blev inställd till följd av pågående pandemi. 

 

Det planerade årsmötet i september sköts fram till den 26 november då det genomfördes 

digitalt via teams. Mötet flöt på bra och deltagandet var ovanligt högt. 

 

Den 1 december publicerades trevliga nyheter i lokaltidningen. Klippans GK skulle få 

utbyggnad av träningshallen på Sågen med en höj- och sänkbar hoppgrop. 

 

Styrelsen fick ta det tråkiga beslutet att höstterminen tyvärr fick avlutas tidigare till följd av 

hårdare restriktioner till följd av pandemin samt oro för ökad smittspridning i samhället. 

 



Utifrån restriktionerna till följd av den rådande pandemin flyttades även starten för 

vårterminen fram, från vecka 3 till vecka 5. Dessutom medförde restriktionerna att följande 

grupper inte kunde starta upp alls under vårterminen: 

 

Stor och liten 

Trampolin hoppfull 

Trampolin hoppa mera 

Trampolin motion 

DMT 

 

Resterande grupper har under vårterminen fått träna med reducerade tider och 

träningstillfällen. 

 

Under våren fick Klippans GK glädjande besked att föreningens två landslagsgymnaster inom 

trampolin, Tilda Berg och Tuva Stjärnborg, fick fortsatt förtroende i juniorlandslaget även 

under 2021. 

 

I april 2021 deltog våra landslagsgymnaster i trampolin på JEM i Sotji i Ryssland. Tjejerna 

tog hem ett JEM brons i lagfinal DMT och Tuva tog ett individuellt brons i DMT. 

 

Ett av årets Skånes idrottsledarstipendium tilldelades glädjande barnledare Ebba Helgesson. 

 

Det traditionella årliga Lingvallenlägret fick tyvärr ställas in även i år. Istället arrangerades 

dagläger ute på Lingvallen under kristihimmelsfärdshelgen för våra olika trupp- och 

trampolingrupper. Dessa blev välbesökta och uppskattade av både gymnaster och ledare. 

 

För att hålla tävlingskänslan uppe har våra trupptävlingsgymnaster under våren deltagit i 

digitala regiontävlingar arrangerade av Gymnastikförbundet Syd. 

 

Vårterminen avslutades med brännboll och grillning för våra trupptävlingsgymnaster. 

Bamsegympan hade avslutning med uppvisning i det gröna utanför Sågen. Trampolin region 

och nationella avslutade terminen med Laserdome i Helsingborg. 

 

Landslagsgymnasterna deltog kring midsommar i tävlingar i Portugal med goda resultat.  

 

Under sommaren hade truppledarna vandring på Söderåsen som avslutades med grillning och 

planering inför höstterminen 2021. 

 

Sammanfattningsvis har det varit ett bra, om än annorlunda, verksamhetsår för Klippans 

Gymnastikkrets trots utmaningar på grund av den rådande Covid-19 pandemin. Under 

vårterminen 2021 har föreningen därför inte kunnat ta in nya medlemmar i grupperna och en 

del grupper har inte kunnat genomföra sin träning. Andra grupper har tränat med reducerade 

träningstider och färre tillfällen i veckan. Utmaningen har också varit att hålla motivationen 

uppe bland gymnaster och ledare då såväl tävlingar, uppvisningar och läger har ställts in.  

 

Styrelsen tackar sina medlemmar för verksamhetsåret 2020/2021 och ser nu framemot ett nytt 

verksamhetsår då visionen är att vi ska fortsätta utvecklas som förening. 


