
Verksamhetsberättelse för Klippans Gymnastikkrets 210701 – 220630. 

 

Styrelsen 210701 – 210909 

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 

 

Styrelsen 210909 – 220227 

Stefan Johansson, ordförande 

Magnus Berg, vice ordförande 

Anneli Strinnemark, kassör 

Sandra Holmbäck-Svensson, sekreterare 

Fredrik Olsson, ledamot 

Johan Rouhiainen, ledamot 

Jennifer Ahlbeck, ledamot 

Linda Elvin, suppleant 

Mats Andersson, suppleant 

 

Styrelsen 220228 – 220630 

Stefan Johansson, ordförande 

Magnus Berg, vice ordförande 

Anneli Strinnemark, kassör 

Sandra Holmbäck-Svensson, sekreterare 

Fredrik Olsson, ledamot 

Jennifer Ahlbeck, ledamot 

Linda Elvin, suppleant 

Mats Andersson, suppleant 

 

Sammanträde: Under året har vi haft 1 konstituerande möte samt 8 styrelsemöte. 

 

Under verksamhetsåret har vi haft följande inriktningar och träningsgrupper: 

 

Barngymnastiken: 

Stor och Liten 

Bamsegympa 

Alla kan gympa 

 

 



Truppgymnastiken: 

Trupp Mixi 1 

Trupp Mixi 2 

Trupp 1 

Trupp 2 

Trupp Rosa 

Trupp Region Röd 

Trupp Region Blå 

Trupp Region Vit 

Trupp Region Svart 

Trupp Vuxen (VT-2022) 

 

Trampolin: 

Trampolinskolan Mini 

Trampolinskolan Måndag 

Trampolinskolan Torsdag 

Trampolinskolan Söndag 

Trampolin Region 

Trampolin Nationell 

Trampolin Motion 

 

Investeringar: 

Tumblingöverdrag 

Trampolin (bidrag på 110000kr från kommunen) 

Fjädrar till trampolin 

Trampett Dorado 32 

Vi har även sålt en trampolin. 

 

Bidrag: 

Kommunalt verksamhetsbidrag, 80000kr 

Lokstöd: 53000kr 

Sparbanksstiftelsen: 10000kr (Alla kan Gympa) 

Utbildningsbidrag: 29000kr 

Kompensationsstöd Covid-19: 6000 kr 

Bidrag för resor och boende till förbundsdomarutbildning trampolin: 5225 kr 

 

Allmän beskrivning av föreningens verksamhet under året: 

 

Många av våra ledare har under året vidareutbildat sig, vi har även en ny internationell 

trampolindomare, och truppen fick två nya domare.  

Innan höstterminen startade hölls det en kick-off för Truppledare och Tävlingsgymnaster, de yngre 

gymnasterna fick besöka grannföreningarna och prova på deras verksamheter och de äldre åkte till 

Prison Island för att stärka lagkänslan.  

Även barnledarna hade en kick-off med utbildning i barngymnastik. 

 



När höstterminen 2021 startade hade vi kö till flera av våra grupper inom alla inriktningar. 

Under hösten kom möjligheten för truppen att börja tävla igen, dock bara regionstävlingar, men det 

gjorde att flera av grupperna fick möjligheten att visa upp sig. Alla lagen gjorde bra ifrån sig trots 

tävlingsuppehållet. 

Trampolingymnasterna hade också en framgångsrik höst både nationellt och internationellt. 

I november arrangerade vi Sågencupen, mellan Klippans GK och GF Örnen Hässleholm. Det var en 

uppskattad tävling som vi hoppas kommer tillbaka.  

Vi arrangerade även Trampolin-SM i Örkelljunga för ungdom, junior och seniorer och en 

regionstävling. 

 

Den populära familjekvällen på Ugglebadet genomfördes även detta år. 

 

Vi fick skjuta på starten av vårterminen på grund av restriktioner i samhället. 

 

Även under våren så var våra gymnaster ute och tävlade. Truppen var på tävlingar i både Skåne och 

Småland och som vanligt så presterades bra resultat på alla tävlingarna.  

Trampolin var på tävlingar både inom landet och internationellt med mycket bra resultat. 

 

Under våren arrangerade vi dels ytterligare ett SM för trampolin i Örkelljunga och Regionsjuan i 

Klippan. På den senare skänkte vi 10% av vinsten till Ukraina. 

 

Den efterlängtade höj- och sänkbara gropen i träningshallen blev äntligen klar. Även parkeringen har 

blivit säkrare med en avstängd yta där gymnasterna kan vänta. 

 

Våren avslutades med ett läger på Lingvallen för truppgymnasterna, samt som vanligt med 

terminsavslutningsfika för alla grupper. 

Sammanfattningsvis har verksamhetsåret 2021-2022 varit bra. Stora framgångar på tävlingsfronten 

samt att vi har visat att vi är bra på att arrangera tävlingar bara vi alla hjälps åt. Vi kommer 

naturligtvis att fortsätta utbilda våra ledare och stötta dem.  

Utmaningen framåt är att hitta ledare till våra gymnaster så vi kan erbjuda fler att delta i vår 

gemensamhet. 

Styrelsen tackar sina medlemmar för verksamhetsåret och ser framemot ett nytt år då visionen är att 

vi skall fortsätta utvecklas som förening. 


