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Vår vision: Göteborgs bästa förening 
1. Kontinuerligt öka antalet aktiva medlemmar, gymnaster och grupper
2. Vara en truppgymnastikförening för alla
3. Arbeta för nöjda, engagerade och kompetenta tränare och medarbetare
4. Samarbeta i föreningens närområde
5. Skapa gemenskap och trivsel med föreningsanda
6. Utveckla gymnaster fysiskt och psykiskt
7. Sprida glädje på träning och tävling



1. Öka antalet medlemmar 
Öppna grupper som möter
medlemmarnas utveckling, behov och
önskemål
Motivera tränare att utvecklas, utbilda
sig och ta steget mot egna grupper
Rekrytera och utveckla fler tränare –
internt och externt
Optimera träningstider och
tränarnärvaro så att vi kan starta nya
grupper 



2. En förening för alla 
Anordna kö- och medlemsläger
Möjlighet till behovsprövad begränsning av träningsavgift
Gruppindelning enligt GF:s utvecklingsmodell – en plats för alla
Samarbeta mellan grupperna – förflyttning av gymnaster
Ha rätt tränare på rätt plats
Möjliggöra träning för gymnaster med funktionsvariation 



3. Nöjda och kompetenta tränare 
Varmt emottagande av nya tränare och erbjudande om mentor
Erbjuda kostnadsfri utbildning
Samvaro och gemenskap med kickoff, tränardag och internutbildningar
Internutbildningar efter behov och efterfrågan
Utvecklingssamtal – låta tränarens och föreningens behov mötas
Nominering av tränare till stipendier
Aktivt provträna mellan grupper – utvecklar både tränare och gymnaster
Proaktivt arbete för alla tränares hälsa och välmående  



4. Samarbeta i föreningens närområde 
Medverkan i lokala event, tex stadsdelsfestivalen i Härlanda
Medverkan i Föreningsrådet Örgryte-Härlanda
Medverkan i Lundenhallens brukarråd
Samarbete med Katrinelundsgymnasiet
Samarbete med skolor i närområdet för bästa träningsförutsättningar
Samarbete och utbyte med andra föreningar i regionen 



5. Skapa gemenskap & trivsel 
Gösta Cup – fokus på deltagande och utvecklande
Julapan – fokus på glädje och deltagande
Dagläger på lov – kombinera kö och grönt läger
Lovläger och fokusträningar – för att ytterligare låta gymnaster utvecklas på önskat
område
Öppet hus i Lundenhallen – visa upp verksamheten och inkludera föräldrar, ev i
samband med årsmötet
Internutbildning – öka kunskap och utbyte mellan tränare



6. Utveckla gymnaster fysiskt och
psykiskt 

Tävlingsgrupper ska ha minst en Steg-
utbildad tränare
Grundgrupper ska ha minst en BAS-
utbildad tränare
Övriga tränare utbildas internt

Kompetenta tränare

Tränare uppmuntras att ge alla nya
gymnaster ett varmt mottagande 

 Kontinuerlig förflyttning till en nivå/grupp
som passar gymnastens utveckling
Genomföra fokusträningar för killar med
större åldersspann (grön till lila)
Återinföra basgrupp (extra träning för
gröna och blå grupper)

Träning och tävling på rätt nivå 



7. Sprida glädje på träning & tävling 
Huvudmålet för alla träningar är gymnasternas
glädje
Gösta Cup – väl fungerande och kamratlig
tävling
Utveckla kamratanda mot andra lag och
representera föreningen väl
Se till att varje tävling blir ett glädjefullt minne
oavsett prestation




