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Borlänge gymnastikklubb har bildat en Hallgrupp som tillsammans med styrelsen för
klubben har målet att förverkliga vår vision om en ändamålsenlig och anpassad
gymnastikhall i Borlänge.
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1.

Introduktion
Borlänge

gymnastikklubb

har bildat en Hallgrupp

som tillsammans

med styrelsen

för klubben har målet att förverkliga vår vision om en ändamålsenlig
gymnastikhall

Detta är en vision som utgår från gymnastikens
utvecklad

och anpassad

i Borlänge.

verksamhet

i framtiden

behov idag och bygger på en

där vi kan ta emot alla som vill träna parkour

eller

gymnastik inom olika discipliner. Samlokalisering med andra idrotter kan vara en
möjlighet för idrottens utveckling i stort inom Borlänge kommun.
Under

tiden som arbetet

for ett Motorikens

behov

av att få fler tider

i Honefshallen,

Hus i Borlänge

idrottshallen

pågår finns ett akut

tillhörande

Domnarvets

skola.

Detta är en första åtgärd för att låta fler medlemmar
få tillgång till klubbens alla
redskap samt för att minska ned klubbens kölista. Fler tider i Honefshallen
är en akut
åtgärd och kommer lösa klubbens frågor kring köer och platsbrist
under en kortare
period.
2.

Bakgrund
Borlänge Gymnastikklubb
förening

erbjuder "Gymnastik åt alla". I år firar vi 80 år som aktiv

och har en lång historia

av fin gymnastik

i olika former.

Klubben hette från början Domnarvets Gymnastikklubb, DGK, och bildades den 20
september 1935 på initiativ av Kalle Bergström. Under 19440-och 50-talen växte
DGK och gymnasterna
ägnade sig åt både redskaps- och truppgymnastik.
Ofta
representerade
gymnasterna
DGK på uppvisningsturnéer
på somrarna och

publiktillströmningen

var stor.

År 2003 bytte klubben namn till Borlänge Gymnastikklubb, BGK. Under alla år har
DGK/BGK haft gymnaster som representerat Borlänge både nationellt och
internationellt
Gymnastik
ungdomar
grad

inom olika discipliner.

är inte bara tävlingsgymnastik.
Intresset för gymnastik bland barn,
och vuxna är stort och blir allt större i Borlänge. Gymnastik
handlar

om folkhälsa,

välbefinnande,

motorikträning,

rörelseglädje,

i hög

lust, gemenskap

och

nöje för alla grupper i samhället. Det handlar även om delaktighet
och att skapa
förutsättningar
för ett långt hälsosamt och innehållsrikt
liv. För att kunna erbjuda

detta i en större utsträckning
finns i Borlänge

3. Gymnastikens

krävs bland annat ändamålsenliga

lokaler vilket inte

idag.

förutsättningar

i Borlänge

3.1 Verksamhet
Gymnastik är unikt i jämförelse med många andra idrotter då verksamheten riktar
sig till alla mellan 2 och 100+ år. I vår klubb bedrivs idag följande verksamheter:

- Parkour, pojkar (9-15 år)
- gymmix, lättgympa och mjukisgympa,

-

Gruppträning

-

Vattengymnastik,

kvinnor och män (upp till

90+)

främst kvinnor (upp till 80+)
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Familjegymnastik,
Barngymnastik

flickor och pojkar (2-4 år)

inklusive

Redskapsgymnastik,
Artistisk gymnastik
Truppgymnastik,
För information

bamsegympa,

flickor och pojkar (3-10 år)

flickor och pojkar (6-15 år)
(AG), flickor (6- 10 år)

flickor och pojkar
om våra grupper

(10-16 år)

vänligen

se bilaga

1.

3.2 Antal medlemmar
och köer
Borlänge gymnastikklubb
är den enda klubben som erbjuder gymnastik
i
Borlänge kommun och har idag 569 medlemmar,
26 olika grupper och 40 aktiva
ledare. l dagsläget är majoriteten
av medlemmarna
flickor/ kvinnor men andelen
pojkar ökar främst i och med att intresset för parkour växer. Det finns idag 70
aktiva pojkar/ män i föreningen.
Den största delen av verksamheten
är
breddgymnastik
för barn, ungdomar och vuxna.

Borlänge gymnastikklubb

är en förhållandevis

liten klubb men som snabbt skulle

kunna växa då föreningen
idag har över 200 barn och ungdomar i kö som vill
börja träna gymnastik med olika inriktningar.
Olyckligtvis
finns ingen möjlighet
för klubben att ta emot dessa barn och ungdomar och starta fler grupper då
bristen på både halltider, utrymme och ändamålsenliga
lokaler är stor. Borlänge
kommun och Borlänge gymnastikklubb
är långt ifrån ensam med denna
problematik.
Gymnastikförbundets
artikel "Tusentals
barn i kö till gymnastiken
lokaler begränsar"
beskriver situationen
runt om i Sverige, vänligen se länk i
bilaga 3.
3.3 Lokaler

-

och utrustning

Klubben har idag ingen tillgång till en hall speciellt anpassad för gymnastik och
parkour.

Vi har idag våra 26 olika grupper

utspridda

i olika hallar

runt om i

Borlänge
och de hallar som vi befinner oss i nu är: Tjärnaängskolan,
Tunets
skola, Forssaklackskolan,
Forssaängskolan,
Tjärnaskolan,
Missionskyrkan
och
Honefshallen.
Hela vår tävlingsverksamhet
tränar i Honefshallen
där vårt förråd

med klubbens

alla redskap

finns samlade.

Vänligen

se bilaga 2.

I de ovan nämnda skolhallarna
som vi bedriver aktivitet
som plint, bänk och mattor av olika slag med varierande

utrustning

för skolidrott och täcker inte gymnastikens

i finns basutrustning
standard. Detta är

så

behov när det gäller

redskap och annan utrustning
för gymnastikens
olika discipliner. l vissa skolsalar
får vi inte ens tillgång till basutrustningen.
Dessvärre är majoriteten
av

basutrustningen

sliten (vilket ökar skaderisken) och går det sönder ersätts det

sällan.

Dessutom förkortas i nuläget effektiv träningstid
bortplockning
ställa tillbaka
Flera dagar

på grund av fram - och

av redskap. Att plocka fram, ställa upp samt montera ned och
redskapen kan ta upp till ca 40 minuter av träningstiden.
i veckan

släpar, gammal

som ung, stora tunga

redskap

fram och

tillbaka varje träning. Detta innebär dels stora skaderisker, dels ett onödigt
slitage på både våra kroppar och våra redskap samt ekonomiska kostnader. Detta
på grund

av reparation

och ersättning

av trasiga

redskap.
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till för att möta den
Med andra ord räcker inte de lokalytor vi idag disponerar
som finns. Vi kan heller inte erbjuda alla som vill den utveckling som
efterfrågan
är möjlig inom gymnastiken.
3A~ Halltider
hall behöver vi få fler tider i Honefshallen.
Under arbetet för en ändamålsenlig
utnyttjar vi maximalt. Vi tar in så
De tider vi för tillfället har i Honefshallen
många barn som möjligt i varje grupp och kör så många grupper samtidigt som
detta i att det blir mycket trångt med tanke
är möjligt i hallen. Dock resulterar
för både
storlek. Detta påverkar även säkerheten
och gruppernas
på redskapens

och ledare då det i dagsläget är ett större antal aktiva i hallen än vad

gymnaster

som är rimligt för en bra träningsmiljö.
grupper som vistas i hallen samtidigt.

inte heller till åt alla

räcker

Redskapen

När det är många grupper i hallen samtidigt leder det till
och en hög ljudnivå, vilket inte är optimalt för varken
koncentrationssvårigheter
Dels för att
eller ledare. Därför är behovet av fler tider nödvändigt.
gymnaster
bidra till en ökad säkerhet i och med minskat antal människor i hallen samtidigt
i varje
att öka antalet grupper med färre gymnaster
och dels till möjligheten
och grupper kan spridas ut på en större yta, under fler
grupp. Antalet gymnaster
tider och dagar.

Fler tider skulle också ge möjlighet för de medlemmar som idag inte har tillgång
till klubbens redskap till en roligare och bättre träningsmiljö. Att få ha tillgång
till redskapen skulle både locka och motivera barnen och ledarna samt bidra till
en fortsatt

utveckling

då förhållandena

skulle bli bättre.

under träningarna

Vi har stort behov av att få utöva vår sport där vi har vårt förråd med redskap
ska få tillgång till och kunna utnyttja det som
och att våra aktiva medlemmar
blir det möjligt för fler av våra
sporten kräver. Med fler tider i Honefshallen
att använda klubbens alla redskap.
medlemmar
Genom

att låta oss vara samlade

i Honefshallen

ges lediga tider i de ovan nämnda

hallarna som vi uppehåller för andra förenigar. Andra föreningar vars sporter
kräver mindre material för att utöva just deras sport skulle lättare kunna bedriva
sina idrotter

som vi, med svårighet,

i de idrottshallar

bedriver

gymnastik

i.

3.5 Klubbens arbete
Den redskapspark vi nu har, har vi själva investerat i då vi genom hårt arbete och
från så väl styrelse

stort engagemang,
pengar

via bland annat försäljning,

senaste

åren har vi samlat

vidare

utveckling

och ökad

tävling

Under

över 200 000 kronor.

och nyinvesteringar
säkerhet

lyckats jobba ihop

och uppvisningar.

ihop och investerat

reparationer

har möjliggjort

som medlemmar,

av redskap

för våra gymnaster,

de två
Dessa pengar

som både borgar

för

dock är det beklagligt

att vi inte kan utnyttja redskapen fullt ut och få valuta för pengarna då många av
våra grupper

inte har tillgång

Tack vare klubbens

vår redskapspark.

tidigare

till redskapen.
och nuvarande

Redskapsförrådet

försäljning

är inte tillräckligt

och insamling

så växer

stort och på grund av det
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trånga

utrymmet

så utsätts

våra redskap

tyvärr

för onödigt

slitage

då de måste

pressas in i förrådet för att få plats. Därför bygger vi nu, som en akut åtgärd, om
vårt förråd för egna pengar
För att få arrangera

för att få bättre

en tävling

i disciplinen

plats med samtliga
gymnastik

redskap.

(trupp

och AG) finns en

kravprofil för vilka redskap som ska finnas på plats. Efter hårt arbete och inköp
av nya redskap möjliggjordes att klubben i år kunde arrangera en tävling på
hemmaplan för truppgymnastik i Borlänge, vilket inte varit möjligt på sex år.
Klubbens

olika discipliner

Klubbens

äldsta trupplag

gymnasterna

Borlänge

nyligen

klubben

en uppvisning

varje år en stor publik och betyder

men även för de vuxna
genomföra

på tävlingar

i Rikscupen

Maserhallen

för alla medlemmar.
mycket

flyttas

och AG-

med fina resultat.

för barnen

som får visa vad de lärt sig under

uppvisningarna

runt om i landet.

i Ängelholm

deltar i både dala- och regionstävlingar

Varje år arrangerar
lockar

representerar
deltog

alla våra redskap

Uppvisningarna

och ungdomarna,

året. För att kunna

från Honefshallen

till

med hjälp av egna transporter.

l september

i år firade Borlänge

Gymnastikklubb

80års jubileum

med öppet hus

för Borlänge kommuns invånare. Klubben bjöd på fika och hade "prova på"
stationer,

vilket var mycket

uppskattat.

Ungefär

200 barn och ungdomar

kom

och firade med oss under dagen.
Klubben

arbetar

ständigt

med värdegrund

gymnastikförbundets

värdegrund,

värdegrund,

Borlänge

eftersom

fram värdegrundsmaterial
med ledarutbildning
begrepp

Idrotten

utifrån

klubbens

vill och Borlänge

Kommuns

är den stad som vi bor och verkar

till ledare och medlemmar.

i värdegrunden,

som exempelvis

och

Vi är mitt uppe i ett arbete

där vi ska praktisera

glädje, trygghet,

respekt

i. Vi har tagit

värdegrundsarbetets

och föredömen.

Klubben är också vaccinerad mot doping, vilket innebär att vi vill ge våra aktiva
baskunskap om idrottens dopingregler samt sätta det i relation till
gymnastiken/parkouren
och dess konsekvenser. Vi jobbar aktivt genom att prata
om antidoping
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Därför

med både ledare och gymnaster.

ett Motorikens

Hus

Utvecklingen inom gymnastik, parkour och andra idrotter går framåt. För att
gymnasterna ska kunna erbjudas relevanta träningsmöjligheter
behövs lokaler
som erbjuder moderna träningsmöjligheter
för fler discipliner och fler gymnaster.
Ett samlat

Motorikens

Hus skulle göra det möjligt

förening och tillgodose gymnastikens,
bra träningsmöjligheter

parkourens

för oss att få vara en växande

och övriga idrotters

och ge dem goda förutsättningar

behov av

för fortsatta

framgångar.
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Idag står över 200 barn och ungdomar i kö till vår klubb i Borlänge kommun,
vilket är positivt

ur flera perspektiv.

Det finns stort intresse

från barnen

deras familjer och i klubben finns lust, kompetens och engagemang
barn, ungdomar

och vuxna en grundläggande

skapa intresse

för fortsatt

träning

motorisk

i olika former.

barn och ungdomar bättre förutsättningar

träning

Motorikens

och

för att ge

och därmed

Hus skulle ge dessa

i livet och det skulle även gynna

folkhälsan.
Ett Motorikens
discipliner,

Hus skulle kunna öppna upp för nya målgrupper

till exempel

trampolin

Barn med funktionshinder,

och cheerleading

friidrottare

och fler

att få tillgång

till bra träning.

som är i behov av någorlunda

liknande

förutsättningar
som gymnasterna, fotboll- och hockeyspelare som behöver
smidighets- och koordinationsträning,
simhoppare som behöver
trampolinträning,

basketspelare

behov av speglar
medan

och golvyta

deras barn tränar.

frilägger

som behöver
och föräldrar

Samtidigt

vi tider i skolhallar

runt om i Borlänge

Hus skulle också stärka

medlemmar

får chansen

chansen
barnen

att både bekanta

då alla

träningstiderna

av varandra.

redskapen.

Gemenskapen

De får även se de äldre
att utöva

skulle tillkomma

då

blir bättre.

För att utöva gymnastik

och dess olika discipliner

sporten.

Hus där våra redskap

Ett motorikens

i klubben

och lockas till att vilja fortsätta

under träningarna

så

skulle växa och de allra yngsta barnen få

Inte bara barn utan också nya ledare

förhållandena

ett gymnastikpass

med andra idrotter

och mellan

sig med och använda

träna och uppmuntras

gymnastik.

sammanhållningen

och låta sig inspireras

mellan både ledare och gymnaster

som är i

kommun.

att både på träningarna

kunskaper

dansare

som kan erbjudas

som vi kan samverka

Motorikens

träffas och utbyta

spänstträning,

behövs en hall anpassad

alltid kan få stå framme

för

innebär

mer träningstid eftersom fram- och bortplockning av redskap stjäl mycket tid
från våra träningar. Detta leder till att effektiv träningstid förlängs, vilket skulle
betyda

mycket

för gymnasternas

utveckling.

Livlängden

på redskapen

skulle

också förlängas.

Motorikens

Hus skapar en roligare och mer utvecklande träningsmiljö

våra medlemmar.

Ledarna

kan lättare

planera

och skapa utmaningar

för alla
på en helt

annan nivå än vad som är möjligt utan en anpassad hall samt ge barnen bättre
förutsättningar

I Motorikens
skador

att träna,

lära, utvecklas

och ha roligt

Hus kan anpassat golv och varmare temperatur

på bland

annat

fötter,

smalben

och benhinnor

behöver utsättas för betonggolv, hårda landningar
skolhallar

i gymnastik!

i samma

utsträckning

i lokalen minska

då gymnasterna

inte

och många gånger kalla

som i nuläget.
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Genom

att ha en specialanpassad

utvecklas

snabbare

samtidigt

kan ett Motorikens
träningsmiljö

hall finns möjligheten

som det sker under

Hus spara träningstid

genom

att undvika

för gymnasterna

säkrare

former.

att

Med andra 0rd

och skapa en säkrare och mer hälsosam

onödigt

slitage

på såväl redskapen

som våra

kroppar!

Det handlar också om rörelseglädje hela livet. Klubben vill bidra till detta genom
att erbjuda olika träningsformer för alla åldrar, med tävlingsutmaningar
för de
som vill, samt välbefinnande genom rörelse, gemenskap och personlig utveckling
för alla. Idag saknas lokalmässiga

skulle skapa en förutsättning

5. Vår

- Ett

vision

förutsättningar.

Motorikens

5.1 Aktiviteter

hela dagen

I ett motorikens

Hus är det aktiviteter

skolloven.

Under

dagtid

och seniorverksamhet

eftermiddagarna,
ungdomar
huset.

Hus

Hus

hela dagen,

kan vi ta emot

för att erbjuda

besök

på kvällar,

helger

från förskolor,

och under

skolor,

bred och målanpassad

högskolan

träning.

På

kvällarna och helgerna kan vi erbjuda träning för barn,

och vuxna

Under

Ett samlat Motorikens

för detta.

inom samtliga

skolloven

föreningar

från hela landet

5.2 Hälso-

och ñiskvådsperspektiv

Vår vision innebär

förekommande

kan vi även erbjuda

inriktningar

som finns i

läger och andra aktiviteter

till andra

och kanske även från andra länder.

att hela verksamheten

i huset ska ha ett hälso- och

friskvårdsperspektiv.
Klubben vill uppmuntra till rörelseglädje hela livet från O 100 + år och erbjuda träning i olika former. I visionen ingår caféverksamhet, ett
gym samt möjligheter

till läxläsning.

Huset

ska också rymma

kansli och

konferensrum.

5.3 "Vanliga" idrottshallar
och skolsalar räcker inte
Motorikens Hus kommer i första hand att finnas till för de gymnaster som nått så
långt i sin utveckling att skolornas idrottshallar inte längre räcker till. Det gäller
främst

trupp,

AG och parkour.

Men för en fortsatt

utveckling

och roligare

träning for alla våra aktiva medlemmar, från de yngsta till de äldsta, är tillgången
till ändamålsenlig utrustning och tillräckliga ytor nödvändiga. En del av
barngymnastiken
förläggas

och vuxenträningarna

i olika områden

5.4 Motorikens
Ett motorikens

i kommunen

bör dock även i framtiden

delvis

for att öka tillgängligheten.

Hus- Ett hus för alla
Hus skapas för alla som vill träna

gymnastik

och parkour.

l första

hand för barn och ungdomar, men det ska även kunna möta vuxnas behov. Idag
tränar

majotiteten

av klubbens

samma tak på gemensamma

barn och ungdomar,

tider i Honefshallen

pojkar

och flickor,

under

men med ett Motorikens

Hus
7

kommer

alla klubbens

medlemmar

aktivitet

under

tak; det kommer

Motorikens

samma

samt hela familjer

att utöva gymnastik

och

vara ett hus för alla generationer.

Hus kan ha fler syften än "bara" att träna.

Huvudmålet

med huset är

att lockas till fysisk aktivitet men det kan även fungera som en samlingsplats för
våra barn och ungdomar där de till exempel kan läsa läxor tillsammans eller vara
en trygg plats för dem att vistas på.
5.5 Mer träningstid
Med ett Motorikens

Hus kommer

klubben

kunna ta emot fler barn och ungdomar

och erbjuda varierande träning för både utövare med högre ambitioner så väl som
motionärer. Idag går alltför lång tid av träningstiden åt till fram- och
borttagning av redskap. Med Motorikens Hus kommer den verkliga
träningstiden

att öka, eftersom

redskap

och annan

utrustning

redan står

uppställda.
5.6 Samlad

kompetens

Med ett motorikens

hus kommer

konkurrenskraftiga

tävlingsgymnaster.

kompetenta

blir intresserade

tränare

under längre

tid. Bredden

plats. Genom

ett Motorikens

långsiktig

föreningar

av tränare

på lång sikt att kunna

Detta

i sin tur leder till att fler

av att flytta hit och att de stannar
ökar och därmed

Hus blir föreningens

och därmed mindre personberoende,

vet att det kommer

utbilda
i staden

kan fler barn erbjudas

verksamhet

mer uthållig,

vilket gagnar alla gymnaster

att finnas fina träningsmöjligheter

långt upp i åldrarna.

mer

som
Man

kommer inte att behöva lämna Borlänge kommun för att nå sina idrottsliga
drömmar.

5.7 Samvekan

med andra

I vår vision finns drömmen om att kunna erbjuda gymnastikens alla discipliner
goda tränings- och tävlingsmöjligheter.
Gymnastiken liksom alla andra idrotter
gagnas av att samarbeta med varandra. Därför skulle samverkan med andra
idrotter skapa synergieffekter om de också fanns i huset. Vi kan erbjuda skolor
och förskolor och andra intresserade tillgång till unika möjligheter för deras
respektive verksamheter. På lång sikt kan även möjligheten att erbjuda ett
gymnastikgymnasium
eller ett gymnasium med inriktning mot gymnastik i
Borlänge kommun finnas.

5.8 Gymnastikläger

och tävlingar

Ett Motorikens Hus kommer att kunna erbjuda så bra träningsmöjligheter
att
regionala, nationella gymnastikförbund och föreningar förlägger sina
utbildningar och läger till Borlänge. Borlänge kan bli det naturliga valet för
svensk gymnastik när det planeras nationella samlingar för såväl
breddverksamhet som landslagsverksamhet.
Här ska också kunna arrangeras
tävlingar på alla nivåer och discipliner och huset ska kunna bli ett framtida val för
nationella tävlingar.
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5.9 Bra för Borlänge
Ett Motorikens
uppvisningar

kommun

Hus skapar mervärde

för staden.

Här kan arrangeras

och läger vilket ökar turistströmmarna

chans att fortsatt
Gymnastiken

vara en av de mest efterfrågade

kommer

vidare sysselsätta

6. Gymnastik

hit. Gymnastiken
idrotterna

kommunens

fysisk aktivitet och skapa förutsättningar

tävlingar,
får en

i kommunen.

barn och ungdomar

med

för ett hälsosamt liv.

åt alla

6.1 Integration
Med tanke på antalet invandrare och nyanlända till Borlänge finns stort behov av
integration

i kommunen.

Motorikens

Hus vara delaktiga

Klubbens

motto

nationalitet,

Klubben

"Gymnastik

etniskt

till en förening.

åt alla" innebär
religion,

alla möjlighet

I klubben

bakgrund

gymnastikklubb

vill med hjälp av ett

och bidra till en ökad och förbättrad

ursprung,

vill erbjuda

utländsk

Borlänge

en verksamhet

ålder,

kön eller sexuell

att utöva gymnastik

finns idag inte så många

men vi ser gärna

integration.

för alla oavsett
läggning.

och känna tillhörighet

barn och ungdomar

att fler vill börja med gymnastik

med
och

parkour.

6.2 Jämställdhet

mellan

Som vi tidigare

nämnt

gymnastikklubb

kön

är majoriteten

flickor/kvinnor.

tiden tack vare parkour.
flickor och en satsning

av medlemmarna

Antalet

pojkar/män

Dock är gymnastik
på gymnastik

har ökat under den senaste

en idrott

är en satsning

i Borlänge
som drar en majoritet

på flickors

möjligheter

idrotta på sina villkor i första hand. Vi vill få fler pojkar till gymnastiken
Motorikens

Hus skapar

6.3 Ekonomiska
Föräldrars

bättre

förutsättningar

att

och ett

att uppnå detta.

förutsättningar

ekonomiska

förmåga

behöver

inte vara ett hinder

för barnens

och

ungdomarnas deltagande iföreningslivet då gymnastik är en jämförelsevis billig
idrott att utöva. Borlänge gymnastikklubb arbetar aktivt för att kunna hålla låga
medlems- och träningsavgifter.
6.4 Personer
Klubbens

med funktionsnedsättning

motto

"Gymnastik

eller psykiska förutsättningar.
handikappsanpassat

åt alla" innebär

även en verksamhet

Därför bör ett Motorikens

för att klubben

ska kunna

utveckla

oavsett

fysiska

Hus vara
sin verksamhet

och utöka

med nya grupper anpassade för olika typer av funktionsnedsättningar.
7. "Barn

blir smarta

Gymnastikförbundet
smarta

av gympa"

av gympa
arbetar

’

9

sedan ett par år tillbaka

(för att se mer om förbundet

Alla som rör sig mår bättre

såväl psykiskt

arbete

som fysiskt.

med budskapet
vänligen
Mängder

"barn blir

se länk i bilaga
med
9

forskningsrapporter
resulterar

understryker

i förbättrade

grundträning

vikten

skolresultat.

växer. Det är viktigt

av allsidig

Behovet

rörelseträning

av rörelseträning

att det byggs

viket

och motorisk

rörelsemöjligheter

för barn i

och utanför skolan då allt fler barn idag lever i en urban miljö. Borlänge
gymnastikklubb vill bidra med möjligheter till rörelseträning och motorisk
grundträning

både i och utanför

Motorikens

skolan, vilket vi kan göra med hjälp av

Hus.

8. Lokalbehov
En specialhall i gymnastik kan se ut på olika sätt:
Gymnastikhall
Gymnastikhall
Gymnastikhall

med gymnastikredskap
fast utplacerade i lokalen.
med fast monterade
höj- och sänkbara redskap.
med gropar (mjuka nedslagsytor
- skumgummi och/eller

En specialhall i gymnastik kan kombinera ovanstående
Vår vision är en gymnastikhall

mattor)

tre varianter på olika sätt.

med gropar samt fastmonterade

höj och sänkbara

redskap.

Krav på hallar anpassade

för gymnastik

-

Särskilda golijästen för tävlingar iArtistisk Gymnastik.
F astmonterad utrustning. Exempelvis ribbstolar, bomsystem, linor och ringar.
Takköjd anpassad för olika discipliner med högre volter (10 m).
Musik och ljudanläggningar Gymnastik utövas huvudsakligen till musik varför

-

stora kvalitetskrav
Teknisk utrustning.

-

ställs på musikanläggningar
och högtalare.
Gymnastik
är en bedömningssport
och poängen

vid tävling

hanteras med hjälp av datateknik. Aven uppvisningar, utbildningar och den
dagliga träningen kräver också möjlighet till teknisk utrustning.
Särskilt anpassat golv. En kombination av ytelastiskt och punktelastiskt golv.
Belysning. Belysningen bör inte störa eller blända gymnasterna. Det är en fördel
om ljusstyrkan

går att reglera

i lokalen.

- Temperatur och lu]?/rvalitet. Dragfri luftväxling med en temperatur av ca 20° är
önskvärd.

-

Speglar. Speglar uppsatta på väggarna för rörelse till musik.

- Redskapsrum för flyttbar utrustning/ redskap.
-

Golvyta.

Vidare

Golvytan

behövs

bör vara minst

läktare,

36 x 30 m, 1,080 kvm.

omklädningsrum,

kanslilokal,

konferensrum

och pentry.

Befintliga hallar anpassade för gymnastik runt om i Dalarna med omnejd idag är
ungefär 1300- 1500 kvm inklusive ovan nämnda behov.
9. Nu är det gymnastikens
tur!
Borlänge gymnastikklubb har funnits som aktiv förening i 80 år i Borlänge
kommun. Under denna tid har flertalet försök gjorts att skaffa ändamålsenliga
lokaler utan resultat. I kommunen har istället en stor del av
idrottsinvesteringarna
gått till idrotter dominerade av pojkar (arena och10

vilket vi anser har varit angelägna
lagidrott),
idrotters tur.
Gymnastiken

växer! Antalet

gymnaster

satsningar

men nu är det andra

har ökat i hela landet

(vänligen

se länk

"gymnastiken växer" i bilaga 3) och gymnastiken fortsätter att öka. Enligt
statistik är gymnastiken en av få stora idrotter med kraftig
Riksidrottsförbundets
tillväxt i antalet aktiviteter för barn och ungdomar i åldrarna 7 till 25 (vänligen
se länk "Gymnastiken fortsätter att öka" i bilaga
Vi kämpar for gymnastiken och tycker att det är vår tur att få möjlighet att växa
och utvecklas ytterligare. Vi kommer fortsätta erbjuda gymnastik åt alla och
kämpa for att alla som är intresserade av gymnastik ska få chansen att komma till
oss! Vi vill att gymnastiken ska leva vidare och vi vill sätta Borlänge på kartan
även i gymnastikens värld. Våra medlemmar förtjänar det bästa och det gör även
övriga invånare i Borlänge kommun.
10. Gymnastikens

önskemål

Mot bakgrund av ovanstående
önskemål

till Borlänge

Att kommunen

projektering
Att kommunen

snarast

vill Borlänge gymnastiklubb

framställa följande

kommun:
inleder

av ett Motorikens

en dialog med hallgruppen

gällande

planering

och

Hus utifrån hela eller delar av vår vision.

för upp byggandet

av ett Motorikens

Hus som ett objekt i

kommande investeringsbudget.
Att kommunen

i den mån en kommunal

investering

inte kan komma

i fråga,

hjälper klubben att finna en ekonomisk och lokalmässig lämplig lösning for att
ett Motorikens

Hus ska kunna

förverkligas.

Att kommunen i driftbudgeten ger ett årligt anslag till klubben för täckning av
hyra för ett kommande Motorikens Hus.

Borlänge

2015-11-28
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Bilaga 1
Parkour

är en holistisk

träningsmetod

smidigt och kontrollerat
enbart

kroppen

volter,

olika

mental

styrka

Gymmix

Parkour

för att forcera

innehåller

hinder

rörelser

som hopp, rullar

och även övningar

för att testa

med

och

fysisk

och

hos utövaren.

är en typ av gruppträning

byggs "stationer"
både kondition
Lättgympa

till att på ett

sätt kunna forcera olika typer av hinder i omgivningen

som hjälpmedel.

tekniker

som går ut på att träna kroppen

i en mindre

grupp för seniorer/

vuxna.

Här

upp med bl a olika redskap som hjälp för en effektiv träning av

och styrka.

är lätta rörelser

som de flesta kan vara med på efter sin egen

förmåga/ kapacitet.
Mjukisgympa

är både sittande

Vattengympa

är aerobics/

Familjegymnastik
ett lekfullt

riktar

gympa

och styrketräning

tillsammans

som åla, krypa, gå, springa,

sin motorik.

gympapass

sig till de allra yngsta

sätt lär barnet,

Bamsegymnastiken

och stående

är en skojig träning

Bamsegympan

får barnen

klättra,

för seniorer.

i vatten.

i vår förening

med aktiv

hoppa, hänga,

anpassat

förälder,

och innebär

gymnastikens

att vi på
grunder

så

kasta och rulla.

för barn där de leker tillsammans

och övar

att prova på olika sätt att röra sig och använda

kropp och knopp! Att krypa, åla, rulla och kanske

uppleva

lyckan

i att göra sin första

kullerbytta.

Barngymnastiken
grunderna

ger barnen chansen att ha riktigt kul i gymnastikhallen.

inom redskapsgymnastik

går ut på rörelseglädje
allsidig

och ger en grundläggande

gymnastikträning

Redskapsgymnastik
och göra huvudvolter.

nybörjargymnast
gymnastiska

och att stärka

ger barnet

plint eller trampett.

på ett roligt

Fokus
Barnen

barnens

möjlighet

ligger

och varierat

motorikträning.
motorik

övningar

på redskapen

flick-flack

och handvolt.

och koordination.

matta

och hopp med språngbräda,

får även prova räck och romerska

som kullerbyttor,

slut prova svårare

övningar

Syftet är att ge en

att bland annat träna på att stå på händer

övar barnen upp sin kroppskontroll

terminens

Vi lär ut

sätt. Barngymnastiken

hjulningar
som bakåt-

ringar.

Som

genom grundläggande
och handståenden,

och framåtvolter,

för att i
till exempel

Artistisk gymnastik (AG) är en disciplin inom tävlingsgymnastiken
där gymnasten
utför olika program i ett antal redskap. Sedan slutet av 40-talet förekommer kvinnlig
tävlingsgymnastik
i den form de har nu på det olympiska programmet.
Grenarna
som ingår är bom, barr, hopp och matta/ fristående. De akrobatiska övningarna
12

utförs på en bom som är 10 cm bred, 5 m lång och 125 cm hög, på en barr som består

av 2 holmar och hopputförs med hjälp av språngbräda
Matta/

utförs på mattlängor

fristående

inriktar

Truppgymnastik

är tumbling,

Dessa grenar

yta.

eller en kvadratisk

på tre olika grenar som truppen

tillsammans

tävlar

i.

och fristående.

trampett

på ett 15 meter långt golv där gymnasten

*Tumbling_utförs
övningar

sig

samt ett hoppbord.

utför en serie av

efter varandra.
består

* En trampett

av ställning

denna gren utför gymnasten

med duk och fjädrar

som gymnasten

hoppar

volter genom att springa fram till trampetten

på.I

och hoppa

för att sedan volta.

är en egen gren som utövas av hela det tävlande laget, vanligtvis mellan

*Fristående
6-16 personer.

Friståendet

bl.a. vågrörelse,

piruett,

övningar.

Friståendet

kan liknas som en dans med obligatoriska
styrkemoment,

kan utföras

balansmoment,

moment

som

hopp och gymnastiska

på golv eller på en mjuk, kvadratisk

matta

141x 18

m.
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Bilaga 3
På Svenska gymnastikförbundets
hemsida: http://www..¢IVmnastik.se/
kan ni läsa vidare om
lite olika fakta som stödjer gymnastiken och vår förening. Vänligen se länkar nedan.
"Tusentals

barn i kö till gymnastiken

http:/ / ww&gvmnastik.se/

-lokaler begränsar"

For-

foreningen/Hallarochlokaler/Nyheter/Tusentalsbarnikotillgymnastiken-lokalerbegransar/

"Barn blir smarta av gympa"
http://www.gymnastikse/Forforeningen/ Hallarochlokaler/
"Gymnastiken
httpz/

växer"

/ www.gVmnastik.se/

Gymnastiken

Nyheter/ Blirbamsmartaavgympa/

fortsätter

Distrikt/

GF-Ost/

Nyheter/

Gvmnastikenvaxer/

att öka:

http://www.gymnastik.se/Startsidenyheter/Q015/Annat/Kvartal1/Gvmnastikenfortsattera

ttoka/
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