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BGKs verksamhet 
 
 
 
I vår klubb vill vi erbjuda ”Gymnastik för alla” och visa att man kan vara gymnast vare sig man 
vill nå toppen, ha gymnastik som ett komplement till annan idrott eller hålla på bara för att 
man tycker att det är kul. Man ska kunna delta oavsett ålder, kön, etnicitet och samhällsklass. 
 
Vårt mål är att barn och ungdomar ska få en positiv bild av gymnastik och idrott, där 
gymnastiken ger en bra grund för fortsatt utveckling men även skapa förutsättningar för de 
gymnaster som vill satsa för att nå toppen. Alla barn och ungdomar ska bli sedda och känna sig 
betydelsefulla, känna god kamratskap och idrottsanda. Genom vår Gymmix-avdelning vill vi 
erbjuda vuxna en chans till fortsatt god hälsa genom grupper där innehållet är anpassat utefter 
behov och ålder.  
 
 
Vi erbjuder träning genom hela livet, 2 -100 + år 
 

 Familjegymnastik 
 Barngymnastik 
 Ungdomsgymnastik 
 Vuxengymnastik 
 Truppgymnastik från 7 år och uppåt 
 KvAG - Kvinnlig artistisk gymnastik 
 Parkour från 9 år och uppåt 
 Gymmix gruppträningspass för såväl ungdom som senior.
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Vision 2018 

 
 
Visionen för BGKs verksamhet under 2018 ser ut enligt modellen på sidan 4 och 5.  
De ljusblå rutorna är befintliga grupper som vi ska arbeta för att behålla och utveckla och de 
mörkblå rutorna är de grupper vi ska jobba med för att starta upp från 2018 och framåt. 

 
Tidigare har vi kallat våra grupper för barngymnastik och redskapsgymnastik. Vi har nu valt 
att döpa om dem baserat på ålder, dvs. barn- och ungdomsgymnastik.  
 
I och med möjligheten att låta alla barn- och ungdomsgrupper få träna i Diös-hallen har 
samtliga grupper samma förutsättningar till redskap och anpassas mer efter ledarens sätt att 
utöva gymnastik.  
 
Familjegymnastik är det tidigaste mötet med gymnastik där föräldrarna också är delaktiga 
under träningen. Tanken är att familjegymnastiken leder vidare till barn- och 
ungdomsgymnastik där du antingen kan träna för att det är roligt eller välja att gå vidare och 
träna för att tävla. Disciplinerna inom tävlingsgymnastiken är truppgymnastik eller artistisk 
gymnastik (AG).   
 
I visionen för 2018 är målet att utveckla ”den röda tråden” genom alla grupper och det finns 
förhoppning om att kunna starta fler grupper då vi har ca 200 barn i kö. Detta går hand i hand 
med att utöka arbetet att rekrytera och utbilda fler ledare.  
 
I visionen för 2018 finns också en förhoppning om en pojkgrupp som vill tävla och fler 
tävlingsgrupper i både trupp och AG.  
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Barn och ungdomsgymnastik (och vuxen) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Tävlingsgymnastik  

Trupp   AG  

Familjegymnastik 
2-4 år  

Familjegymnastik 
2-4 år  

Barngymnastik 
5-6  år  

Barngymnastik 
7-8  år  

Barngymnastik 
5-7  år  

Barngymnastik 
6-7  år  

Barngymnastik 
8-9  år  

Barngymnastik 
9  år  

Barngymnastik 
6-8  år  

Pojkar 
8-9  år 

Ungdomsgymnastik 
11-13  år  

 

Ungdomsgymnastik 
13-16  år  

Ungdomsgymnastik 
11-12  år  

Ungdomsgymnastik 
10 år  

Riksfyran 
13 år och uppåt 

 

Regionssexan 
10 år och uppåt 

 

Minitruppen 
6-10år 

Minitrupp 

 

Regionstrupp 

 

AG Mini 
4-6 år 

AG  
9-13 år 

AG  
7-8 år 

Pojkar 
Tävling 

Barngymnastik 
 

Vuxengymnastik 
15 år och uppåt 
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Parkour 

 

 

 

 

Gymmix 

 
 

 

 

 

Övrigt 
 
Trampolin  

Parkour 
11-12  år 

Parkour forts. 
13-15  år 

Parkour 
9-10  år 

Parkour  
Vuxna 

Parkour  
Flickor 

Parkour  
Mini 

Mjukisgympa 
 

Mjukisgympa 
 

Lättgympa 
 

Cirkelträning 
 

Lättgympa 
 

Vattengympa 
 

Trampolin 
barn 

 

Trampolin 
vuxen 
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Barn- och ungdomsgymnastik 

 
 

Barn 2-10 år 
Dagsläge 
 

 Familjegymnastik  
Vi har en grupp som riktar sig till barn mellan 2-4 år och här deltar även förälder eller 
annan vuxen tillsammans med barnen. I dessa grupper är att gymnastiken till största 
delen inriktad på lek och rörelseglädje. Gruppen består av 20 barn. 

 
 Barngymnastik 

Vi har åtta grupper med barngymnastik i åldern 5-10år. Här fortsätter man arbeta med 
grundformerna för gymnastik, fortfarande med leken som utgångspunkt. Men även 
grundläggande styrke- och smidighetsmoment vävs in i träningen. Grupperna består av 
20-25 gymnaster. 

 
Mål 2018 
 

 Utöka med en familjegymnastikgrupp i åldern 2-4 år 
 Utöka med en barngymnastikgrupp där åldersbehovet är som störst, dvs.  
 Fortsätta arbetet med den ”röda tråden” 

 

 
 

Ungdom 11-16 år 
Dagsläge  
 

 Ungdomsgymnastik 
Vi har fyra grupper med ungdomsgymnastik för ungdomar mellan 11-16 år. I 
ungdomsgrupperna tränas grundläggande styrke- och smidighetsmoment samt 
basteknik för alla discipliner. Detta för att ge en god grund att stå på vilket är speciellt 
viktigt för dem som i framtiden vill satsa på sin idrott. Grupperna består av ca 20 
gymnaster. 

 
 

Mål 2018 
 

 Behålla befintliga grupper och fylla upp dem från kölistan. 
 Kunna starta upp ytterligare en grupp. 

 Fortsätta arbetet med den ”röda tråden” 

 
 
 
 



   

 7 

Tävlingsgymnastik 

 
 

Artistiskgymnastik AG 
 
Dagsläge 
Klubben har nu två grupper i disciplinen AG med inriktning på tävling. En minitrupp startades 
till vårterminen 2018. Gymnasterna tränar hopp, barr, bom och fristående. De tränar även 
mycket styrka, smidighet och koordination. Grupperna har gemensam träningstid men delas in 
i en tävlingsgrupp i åldern 8-13 och en nybörjargrupp för barn 5-6 år. Grupperna består av 
totalt 23 barn och tränar 1 – 7 tim/veckan beroende på var man är i utvecklingsstegen. 
  
Mål 2018 
Under 2018 vill vi fortsätta att utvecklas inom sporten, både gymnaster och tränare. Som 
tränare gör vi det genom utbildning (två av oss har gått steg 1och 2) och den delar vi med oss i 
form av fortbildning internt till alla hjälpledare. Målet för våra äldsta gymnaster är att så 
många som möjligt ska bli godkända i steg 4 och få tävla på steg 5 under året. När det gäller de 
yngsta tjejerna så är målet att få de att klara av övningarna i steg 1 så att de kan få delta på 
deras första tävling under året. 
 
Övriga icke-sportsliga mål är att fortsätta jobba med den fina gruppsammanhållning som 
tjejerna visat hittills och få dem att känna sig viktiga i gruppen. Ett lag som peppar och sporrar 
varandra till individuella framgångar! 
 
 

Truppgymnastik 
 
Dagsläge  
Under 2017 har vi haft två grupper i Truppgymnastik, RM och RT. Under hösten har även en 
minitrupp grupp startat MT. Gymnasterna är i åldern 6-19 år och tränar 3 – 8 tim/vecka 
beroende på var man är i utvecklingsstegen. Dessa grupper tränar med inriktning på tävling 
inom truppgymnastiken där man tävlar i grenarna trampett, tumbling och fristående. Totalt 
tränar ca 50 barn och ungdomar i denna disciplin. 
 
Mål 2018 

 RM: Delta i två rikstävlingar och att gå till final.  
 Börja tävla med nytt fristående.  

 
 RT: Delta i regionstävlingar. Gymnasternas stora mål är att vinna en tävling i RT2 klassen. 

Förhoppningen är också att det finns fler i RT som blir redo under 2018 att ta steget upp till 
RM så vi får fler gymnaster.  

 
 MT: Delta i regionstävlingar 

 
 Få ett bättre flöde mellan de olika tävlingsgrupperna och ett system för att flytta gymnaster 

mellan olika nivåer.  
 

 Gemensamt för alla trupp-lag är att rekrytera fler domare 
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Parkour 

 
 

Dagsläge  
Som nybörjare i Parkour utövandet hamnar man alltid i en åldersanpassad basgrupp. Detta för 
att alla ska lära sig grunderna i Parkour. De yngre utövarna känner sig mer trygga i grupp där 
ålderna är densamma på deltagarna. Efter att grundkunskapen är inlärd flyttas utövaren till en 
mer avancerad nivå. Denna förbättringsgrupp är inte åldersindelat utan enbart kunskap och 
personlig mognad. Det är ledaren som avgör när utövaren byter grupp. Parkouren har fyra 
grupper, allt ifrån nybörjare till fortsättningsgrupper. Grupperna består av ca 15-20 utövare, 
övervägande del är pojkar, och tränar 1 resp 2 tim/ vecka. Parkour handlar om rörelseglädje 
och om att ta sig fram och förbi de hinder man stöter på genom att genom att man använder 
det miljön erbjuder men innan man kommer så långt måste grunderna nötas på mattor, plintar 
och sviktgolv. 
 
Mål 2018 
 

 Vår vision i verksamheten är att Parkour utövaren ska vara i rätt grupp för just sin 

kunskap. Detta bygger på en trygg träning för utövaren. Vi har ett långsiktigt mål för 

Parkour och ser att framtiden för ett stort intresse för sporten.  

 Att starta en tjejgrupp i parkour. 

 På sikt även en vuxengrupp i parkour.  
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Trampolin 

 
 
 
Dagsläge 
Det har under många år inte funnits någon ren trampolingrupp i klubben men i och med de 
senaste årens explosion av studsmattor i barnfamiljerna så tror vi att det finns underlag även 
för en grupp i denna disciplin. Redskap finns sedan tidigare i klubben. 
 
Mål 2018 
 

 Att under 2018 starta upp en grupp med denna inriktning i ålderspannet 10-19 år. 
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Gruppträning vuxna 
 

 

Gymmix  
 
Dagsläge  
Vi har i dag två grupper i mjukisgympa som tränar i Missionskyrkans lokal, 1 grupp i 
lättgympa, och 1 grupp i cirkelträning i Forssaklacksolan.  Gymmix vänder sig till ungdomar 
och vuxna som vill motionera för välbefinnande och hälsa. Totalt har vi 84 utövare i vår 
Gymmix-sektion. 
 
Mål 2018 
 

 Förutom att behålla de grupper vi redan har vill vi dels ta gymnastiken ut till Borlänges 
ytterområden för att finnas tillgängliga för alla. Men också få några Gymmix-grupper till 
nya Diös-hallen.  

 Då vi plötsligt tappade båda våra grupper i vattengymnastik till vårterminen 2018 
hoppas vi kunna rekrytera en ny ledare och starta vattengymnastik till hösten 2018. 

 Då antalet pensionärer ökar i vårt samhälle vill vi också skapa alternativ på träning för 
dessa grupper genom att skapa nätverk och samarbete med pensionärsföreningar. Även 
för dessa grupper vill vi erbjuda ett alternativ i närhet till boendet.   
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Träningar och läger 

 
 

Träningar 
 
Dagsläge: 

Alla grupper har fått möjlighet till förbättrad träningsmöjlighet då redskapen står uppställda i 

Diös-hallen. 

Träningar för alla olika grupper rullar på i Diös-hallen varje veckodag. Vissa tider är mer fyllda 
än andra. Eftersom vi fortfarande är i ett ”nyläge” med en egen hall hoppas vi kunna utveckla 
system för träningstider och effektivisering av användande av utrymme och redskap.  
En del ledare vill även ha möjligheten att själva kunna träna gymnastik 
 
Mål 2018 
 

 Att kunna fördela träningstiderna och redskapen så vi nyttjar mer tider i hallen.  
 Vid behov erbjuda fler träningstillfällen för tävlingsgrupper 
 Att kunna ge ledarna fler möjligheter att träna i hallen på lediga tider.  

 
 
 

Läger och prova på dagar 
 
Dagsläge: 
Året startade upp med dagläger för tävlingsgrupper. Det blev två bra dagar på jullovet som 

tillbringades i hallen. 

Vi har under 2017 medverkat i sommarskolan och haft prova på dag i samband med 
invigningen av Diös-hallen för att ge barnen i Borlänge en chans att prova på gymnastik och 
Parkour. 
 
Mål 2018 

 Läger för tävlingsgrupperna. 
 Läger för barn- och ungdomsgrupperna 
 Vi kommer att delta i årets sommarskola och arrangera prova på gymnastik under lov. 
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Evenemang 

 
 
 

Tävlingar 
 
Dagsläge: 

Under 2017 har fokus varit på flytten till och ”uppbyggnaden” av Diös-hallen med redskap, 

läktare och allmänna ytor. Pga. detta stora projekt arrangerades ingen egen tävling som 

planerat under vårterminen 2017.  

Vi har haft bred representation på tävlingar i Dalarna och även utanför Dalarna, med fina 

prestationer och flera pallplatser. 

 
 
Mål 2018 

 Under HT2018 arrangera en tävling i truppgymnastik i grenarna tumbling, trampett och 
eventuellt fristående  

 Arrangera en AG-tävling för de lägre stegen så snart samtliga godkända tävlingsredskap 
(dambarr) är på plats.  

 
 

 

Uppvisning 
 
Dagsläge: 
Traditionen att arrangera en uppvisning där samtliga barn- och ungdomsgrupper visar vad de 
kan kvarstår. Uppvisningen arrangeras alltid i Maserhallen under vårterminen och temat för 
2017 var ”Jorden runt”. 
 
Mål 2018 
 

 Arrangera årlig uppvisning under VT2018 
 Att förutom den traditionella uppvisningen delta vid andra arrangemang i kommunen 

och visa upp vår förening och på sätt skapa ännu större intresse för vår verksamhet. 
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Ledarrekrytering, ledarvård och utbildning 
 

 

Ledarrekrytering  
 
Dagsläge  
Vi har ett underskott av ledare i verksamheten i relation till den kö vi har på barn som vill 
börja på gymnastik eller parkour. Framförallt behöver vi fler ledare i barn och 
ungdomsverksamheten. Under 2017 tappade vi många ledare bland annat pga studier. 
Samtidigt började många nya ledare som dels tog över de grupper där vi tappade ledare men 
även startade grupper i nya åldersspann.  Vi jobbar med att höja kompetensen hos de ledare 
hos de ledare vi har genom att kontinuerligt skicka dem på utbildningar efter svenska 
gymnastikförbundets utbildningsstege. Parkourledarna har fått utbildning på hemmaplan. En 
nystartad grupp i parkour har äntligen gjort att alla barn som vill börja träna har blivit 
erbjuden plats.Vi har haft en vilande arbetsgrupp under 2017 som ska arbeta med 
ledarrekrytering och fortbildning.  
 
 
Mål 2018 

 Ambitionen är att få fram fler ledare så vi kan tillgodose den efterfrågan som finns bland 
barn och ungdomar att få utöva gymnastik. Under 2017 stod mer än 100 barn i kö.   

 Målet är att få igång en aktiv arbetsgrupp som kan driva frågan hur vi kan utveckla och 
rekrytera.  

 Höja nivån och motivationen hos de ledare som redan idag verkar i klubben så att vi kan 
behålla dem framåt. Ett led i detta är att fortsätta utbilda dem efter svenska 
gymnastikförbundets utbildningsstege steg 2 och 3 samt på sikt även specialutbildning 
för sin disciplin.   

 Vår ambition är att även under 2018 arrangera en intern utbildningshelg för 
rekrytering och fortbildning. 

 
 

Ledarträffar 
Dagsläge 

Vi har under 2017 haft en ledarträff per termin med varierat innehåll. Vi anpassar efter 

ledarnas önslemål, går ut med information och stöd till ledarna och försöker visa den 

uppmuntran dem är värda för sitt fantastiska arbete. Vi har även arbetat med 

värdegrundsarbete och försökt hitta redskap för att skapa trygghet och harmoni i våra 

grupper. 
 

Mål 2018  

 Fördjupa gemenskapen mellan ledare/ledare och ledare/styrelse och skapa trygghet 

och delaktighet genom minst 1 ledarträff/termin.  

 Fortsätta arbetet med ledarnas utbildningsplan. 

 Fortsätta arbetet med Värdegrund och uppförandekod.  
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Utbildningsstegen 
 

 

Utbildningsstegen 

 

Dagsläge 

Sedan 2012/2013 har en grupp arbetar med att få en ”röd tråd” genom hela vår barn- och 

ungdomsverksamhet. Detta arbete ska säkra att vi ger alla gymnaster rätt grund för vidare 

utveckling. Vi har många duktiga ledare och vi har under 2017 fortsatt vårt arbete för att ge 

dem en röd tråd att hålla sig till i sin undervisning. Vi har genom ledarträffarna försökt 

fördjupa arbetet mot att få ett gemensamt arbetssätt genom hela verksamheten.  

 
Mål 2018 

 Fortsätta arbeta för vår värdegrund och ”röda tråd” genom hela föreningen. Från liten 

gymnast till den allra äldsta ska vår filosofi om att gymnastik är till för alla. Samhörighet 

och delaktighet är viktiga hörnstenar för oss medlemmar. 

 

 

Övrigt  
Dagsläge  
 
Profil  
Samtliga ledare har fått en ledartröja (t-shirt eller linne) för att man enkelt ska se vilken/vika 
som är ledare och för en enhetlig profil.  
 
Mål 2018 

 Fortsätta arbeta med en enhetlig klädprofil och tydlighet för gymnaster och föräldrar 
vem som är ledare på träningen.  
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Projektgrupper 
 

 

Hallgrupp 

 

Dagsläge  

Året 2017 var ett händelserikt år för hallgruppen. Inledningsvis under 2017 arbetade vi i 

samverkan med IBF Borlänge (innebandy) för ett idrottscenter vid fd Coop Forum i Borlänge.  

Kommunen sa nej men presenterade i ett pressmeddelande en plan att upprusta Maserhallen. 

Klubben kan dock inte vänta på det projektet utan hallgruppen fortsatte sitt arbete under 

sommaren för att hitta en lämplig lokal att flytta verksamheten till. Hösten 2017 slog vår dröm 

in och hallgruppen kunde göra det möjligt att flytta till en egen hall, Diös-hallen på Södra backa 

industriområde. Detta ger oss möjlighet till utökade halltider och samma förutsättningar och 

möjlighet till redskap, den samhörighet vi alltid stävat efter.  

  

 

Mål 2018 

 

 Fortsatt dialog med kommunen och den projektgrupp som arbetar för om- och 

nybyggnation vid Maserhallen.  

 Fortsatt utveckling av Diös-hallen. En industrilokal som måste anpassas för gymnastik 

och parkour.  

 Arbete med planering och inköp av redskap. I denna del ingår även bidraggsökande i 

ökad utsträckning.  

 

 

Redskap  
 

Dagsläge 

Under vårterminen 2017 köptes en del nya redskap in. Då vi fortfarande hade hela 

redskapsparken i förrådet i Honefshallen var det då fyllt till bredden. Ytterligare investeringar 

gjordes för att bygga om förrådet för utökad möjlighet till effektiv förvaring.  

 

I och med flytten höstterminen 2017 kan hela klubbens redskapspark stå framme, tillgänglig 

för alla och med bättre utrymme. I samarbete med kommunen köptes nya tjockmattor in och 

ett friståendegolv (av en yta på 18X18 meter). Klubben investerade även i egna redskap.  

 

Mål 2018 

 Arbete med planering och inköp av redskap. I denna del ingår även bidraggsökande i 

ökad utsträckning och ansökan om pengar från Idrottslyftet  
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Försäljningsgrupp 
 

Dagsläge 

Vi vill erbjuda gymnastik för alla - men gymnastik kostar. Det är framförallt tävlingsgrupperna 

som kostar pga dyra licenser tävlingsavgifter och redskap. Under 2017 har vi sålt plastpåsar 

med bra förtjänst som bidragit till att nya redskap kunnat köpas in.  

 

Mål 2018 

 Under vårterminen 2018 kommer vi sälja Newbody. Vinsten kommer gå oavkortat till 

nya redskap. Vi har en säljtävling för alla grupper i föreningen. Den vinnande gruppen 

kommer att få ett fint pris som bygger på ”gemenskap”. 
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Övrigt 
 

Antidopning  
 

Dagsläge: 

Under samtliga ledarträffar har vi pratat om klubbens antidopingarbete.  

 

Mål 2018 

 Fortsätta arbetet med att informera våra ledare och aktiva kring vårt arbete mot 

doping.  

 Uppdatera antidopingplan på hemsidan. 

 

 

Integrationsarbete 
 

Dagsläge: 

Vi har deltagit på föreningsmässa under hösten 2017 och pratat om integration samt anmält 

klubbens intresse att vara en förening som tar emot människor som är intresserade av 

föreningsarbete på något sätt. Vi har även startat ett konto/fond där syftet är att den som har 

behov av ekonomiskt stöd kan ansöka om bidrag.  

Vi har en arbetsgrupp som varit vilande pga. mycket arbete med flytten.  

 

Mål 2018  

 Få igång arbetsgruppen igen och förhoppningsvis kunna delta som förening på olika 
evenemang samt eventuellt kunna erbjuda gymnastik/parkour för nysvenskar.  

 Arbeta vidare med kontot/fonden  


