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VERKSAMHETSCHEFEN HAR ORDET

Full fart!
Efter lång väntan kunde äntligen träningingen star-
tas fullt ut vid terminsstar t . Många har längtat, så-
ååå länge, ef ter att få träna och prova/lära sig nya 
övningar = LYCKA!

I början av oktober genomförde vi SM i Rytmisk 
Gymnastik på hemmaplan och det blev en medaljfest 
utan dess like, 15 av 16 medaljer till GF Uppsalaflick-
orna och Alva Svennbeck försvarade sitt guld! Det 
finns knappt ord hur man tillräckligt ska gratulera alla 
gymnasterna och deras tränare - STORT GRATTIS.

Alla våra aktiva som äntligen får tävla igen har en spän-
nande höst framför sig, mängder av tävlingar små som 
stora väntar. Förutom nationella tävlingar har vi även 
internationell representation på JEM i Truppgymnas-
tik. världscuper i Rytmisk Gymnastik och i vår JVM i 
Cheerleading där vi är regerande världsmästare. Samt 
att vi den 4-6 mars arrangerar vi NM i Rytmisk Gym-
nastik på Fyrishov.
Vår eget KM byter namn till Uppsala Trupp Cup 
(arrangeras den 21 november) och har inte bara bytt 
namn utan även nya redskapsuppställningar har till-
kommit samt lite uppdelning av klasser där uppvis-
ning/resultat har gjorts om. Det är ca 1200 gymnaster 

Christina Almskoug

som har anmält sitt deltagande vilket är ett rekord och 
otroligt roligt!

Samtidigt genomför vi vårt viktiga projekt ”Historiskt 
namnbyte” i vår förening. Målet är att ett nytt namn 
är framtaget och kan träda i kraft januari 2023. Våra 
ledare och aktiva har lämnat förslag och idéer om både 
värdeord, känslor om vårt namn och namnförslag. 
Den 24 november har projektgruppen möte och för-
slag/idéer ska presenteras och sen är det dags för nästa 
steg. Finns det något bra namnförslag? Eller ska käns-
lor/värdeord/förslag ges vidare till en ”expert” som får 
ta fram ett förslag baserat på underlagen? Spännande 
fortsättning följer!

Nu ser vi fram emot våra avslutningar där vi kan visa 
alla föräldrar vad vi tränat och lärt oss under terminen!

Hälsningar
Christina Almskoug

Verksamhetschef
 

Ny på Kansliet! 
Jag heter Lisa och är är kansliets nyaste tillskott som ansvarar för 
Truppgymnastik , Ar tistisk Gymnastik , Cheerleading samt gymnastik-
hallen. Jag började i Uppsalaf lickorna som treåring och har genom åren 
tränat och varit ledare i både barn-, truppgymnastik och cheerleading. 
Tidigare har jag jobbat inom restaurang och konser ter/evenemang och 
är därifrån vad vid många bollar i luf ten och ett högt tempo. 

Det roligaste med mitt jobb är att få jobba med någonting jag brinner så 
stark t för och att få vara med i den spännande utvecklingen framåt för 
föreningen, se och hjälpa aktiva och ledare utvecklas samt tillsammans 
med mina kollegor se till att skapa de bästa förutsättningarna för barn 
och unga att få röra på sig med hjälp av vår fantastisk t roliga idrott !



VÅRA SAMARBETSPARTNERS

Tack  till alla våra samarbetspartners som gör 
det möjligt för oss att fortsätta 

utveckla vår verksamhet!

  

Vill du och ditt företag också stödja GF Uppsalaflickorna?
Föreningspartnerspaket
Som par tners till föreningen kan man antingen bli huvudpar tners eller par tners.

-  För att bli huvudpar tners är lägsta sponsorsumma 25 000 kr/år och treårsavtal 
eller längre är önskvär t.

-  För att bli föreningspar tners är summan 2 000 kr/år (årsvis)

Hör av dig till oss om du är intresserad eller har f ler frågor!
info@gfuppsalaflickorna.se eller 018-22 50 25

NYGRENS TAK AB

Eder Förvaltning AB
Partner till ditt företag
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Glädje, nervositet och skratt fyllde hallen på lördags-
morgonen i Fyrishovs lokaler. För några av gymnas-
terna var det första gången de fick möjligheten att 
framföra ett program till musik med publik och delta 
i en RG-tävling. Gymnasterna i gruppen tränar totalt 
3,5 timmar i veckan och får möjlighet att testa på alla 
olika redskap som finns inom rytmisk gymnastik. 
Programmet framförs till musik och är 1,5 minut som 
koreograferats av tränarna för gruppen. Programmet 
består av olika delar som gymnasterna framför till 
musik. Kroppssvårigheter, kast, danssteg och samar-
beten mellan gymnasterna är några av grundpelarna 
för programmet.

RG Stjärnan

Tävlingen var digital och gick till så att gymnasterna 
hade två försök på sig som spelades in och ett pro-
gram skickades in som sedan bedömdes av domare. 
Efter ett långt uppehåll från tävlingar var alla glada 
att kunna få tävla igen. Gymnasterna har under höst-
terminen tränat in trupprogrammet och såg väldigt 
mycket fram emot att äntligen få tävla och visa upp 
vad de lärt sig.
Under höstterminen har gymnasterna fått testa på alla 
redskap, öva teknik och samarbeten mellan varandra. 
Många var nervösa men efter första försöket var det 
glädje som lös upp gymnasternas ansikten och alla 
ville gå ut på golvet för att köra igen!

/Petra Lindgren



6

När får man börja på Cheerleading hos GF 
Uppsalaf lickorna? 
När får man börja i ett tävlingslag? 
Det kan vara lite förvirrande med alla olika 
grupper i vår stora förening.
Här ser ni GF Uppsalaf lickornas organisations-
skiss av Cheerleadingstegen i USC (förening-
ens ar tistnamn inom Cheerleadingen) som 
kanske gör det lite tydligare hur våra grupper 
ser ut och hur man går vidare i denna stege.

Från det att man fyller 2 år finns det verksam-
het hos oss i GF Uppsalaflickorna. Just Cheer-
leading kan man börja på det året man fyller 
7 år. 

Varje hösttermin startar ett nytt läsår hos 
GF Uppsalaflickorna i alla verksamheter. I 
största möjliga mån försöker vi varje år ha kvar 
samma lag som tidigare termin samt utöka där 
vi ser ett behov. I och med att de aktiva blir 
äldre och byter åldersgrupp eller slutar behövs 
alltid lagen fyllas på med nya aktiva. Antalet 
lag och platser i lag avgörs av vår tillgång av 
lokaler och ledare.

HÄR FÅR DU LITE MER INFORMATION 
OM VÅRA OLIKA CHEER-GRUPPER:
I våra yngsta träningslag i Cheerleading, 
White Stars 7-10 år samt Blue Stars 8-10 år 
(nybörjarlag respektive fortsättningslag) tränar 
vi bland annat grunder och styrka för att lära 
oss svårare övningar i gymnastik och stunt. 
Målsättningen är att det ska vara roligt och ut-
vecklande träning för alla deltagare. Anmälan 
är öppen och hittas på Uppsalaflickornas hem-
sida.

 

GF Uppsalaflickornas organisation av 
Cheerleading

I träningslagen Black Stars 10-12 år, Sparkle 
Stars 10-12 år och Starfighters 9-12 år (ny-
börjarlag respektive fortsättningslag)  tränar vi 
bland annat grunder och styrka för att lära oss 
svårare övningar i cheerleading. Målsättning-
en är att det ska vara roligt och utvecklande 
träning för alla deltagare. Anmälan är öppen 
och hittas på Uppsalaflickornas hemsida.

TÄVLINGSLAGEN I CHEERLEADING 
Vill man utvecklas och ta steget längre än i 
träningslagen pratar man med sin ledare för 
eventuell rekommendation till tävlingslagen 
som tränar flera gånger i veckan. 

Åldersindelningen inom cheerleading är:
Miniminiorer 9-12 år
Miniorer 12-14 år 
Juniorer level 1-4 13-17 år
Junior Elite (level 5) 14-18 år
Seniorer 16 år och uppåt

LEVELS 
Vilken level laget tävlar i bestämmer vilka svå-
righeter och nivåer de tränar på i gymnastik 
och stunt. Ju högre level, desto högre svårig-
hetsgrad på programmet i helhet. Miniminor-
klassen är en uppvisningsklass som finns på 
öppna tävlingar samt tyckartävlingar. Ingen 
inbördes ranking görs mellan lag och istället 
för ranking så får de deltagande lagen omdö-
men.
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SENIORVERKSAMHET
Apaches

JUNIOR ELITE (LEVEL 5)
Excaliburs

JUNIOR LEVEL 1
Mustangs

JUNIOR LEVEL 2
Aces

JUNIOR LEVEL 3
Avengers

MINIMINIORER
Spitfires & Starfighter

MINIORER LEVEL 1
Kittyhawks

MINORER LEVEL 2
Extenders

TRÄNINGSLAG CHEERLEADING - 
7-10 ÅR

White Stars & Blue Stars

TRÄNINGSLAG CHEERLEADING - 
10 ÅR UPPÅT

Black Stars & Sparkle Stars 

BARNGYMNASTIK 3-6 ÅR
Lekfull inlärning av gymnastikens rörelsemönster

utan förälder på lektionen.

FAMILJEGYMNASTIK 2-5 ÅR
Lekfull inlärning av gymnastikens rörelsemönster
med förälder som hjälpledare under lektionen.

GF Uppsalaflickornas organisation av 
Cheerleading

ORDLISTA 
Stunt – En/flera utövare stöttar, lyfter eller kastar en 
utövare ovan tävlingsytan. 

Props – Även kallat rekvisita. 

Ramsa – Även kallat cheer. Används för att engagera 
publiken. Innehåller ofta lagets namn, färger och/eller 
föreningsnamn. Props används ofta för att leda publi-
ken.

Hopp – När utövare hoppar från tävlingsytan och i 
luften formar en hopposition med sin kropp. Finns 
grundläggande och avancerade hopp. 

Grundläggande hopp – Enkla hopp inkluderar t-
jump, spread eagle, tuck jump, double hook. 

Avancerade hopp – Avancerade hopp inkluderar toe 
touch, pike, hurdle, herkie, around the world, univer-
sal.

Pyramid – Stunt som kopplas ihop till större forma-
tioner

Basket toss – När en utövare kastas i luften och oftast 
utför ett trick på toppen av kastet  

Av Lisa Sundlöf och Emma Sporrong
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Det är nästan svår t att förstå och ta till sig vilka 
helt fantastiska resultat det blev på de svenska 
mästerskapen för våra gymnaster i ry tmisk gym-
nastik . Man känner sig som tränare naturlig tvis 
både stolt och rörd när man får se alla bitar som 
vi jobbat med falla på plats och det var otrolig t att 
få vara med och uppleva när alla tjejerna nådde 
sina högt uppsatta mål.

Det var dock ingen slump eller tur att prestationerna 
och resultaten blev som de blev… Vi har under pan-
demi tiden planerat allt in i minsta detalj, fokuserat 
på att förbättra allt som går när det gäller det fysiska 
men även det mentala, kommit med nya idéer och 
sätt att träna och tävla på när allt har varit nedstängt 
men framförallt så har vi aldrig gett upp! Vi har kört 
hundratals träningstimmar via Zoom och på det viset 
inte hoppat över en endaste träning. Tjejerna har slitit 
extremt hårt och är väl värda all framgång!

Senior SM gick denna gång på hemmaplan i Fyris-
hov Uppsala och vi hade hela 5 tävlande individuella 
gymnaster. Samtliga gjorde mycket fina framträdan-
den på tävlingsgolvet trots att de endast hade tävlat 
framför domare och publik en gång sedan pandemin 
startade. Under pandemin arrangerades endast online 
tävlingar vilket var ett bra substitut men såklart inte 
går att jämföra med att tävla på riktigt. På SM tävlade 
alla först i 2 program och efter det gick de 12 bästa 
till mångkampsfinal. Till final gick Alva Svennbeck, 
Emma Göransson, Agnes Hagberg samt Maja Isaks-
son och i finalen körde de sina återstående 2 program. 
Alla fyra gick in på tävlingsmattan med självförtro-
ende, vilja och glädje och det var fantastiskt att få se 
dem tävla så starkt på hemmaplan framför en lång 
rad med domare och stor publik efter en lång tid utan 
riktiga tävlingar. Stämningen var hög på läktaren och 
när det till slut stod klart att hela prispallen var fylld 
av Uppsalaflickor visste jublet inga gränser! Högst upp 
på pallen kom Alva som välförtjänt försvarade sin titel 
som svensk mästarinna. Silvret gick till Emma som 
har slitit extremt hårt för att komma dit. Bronset gick 
till Agnes som även hon jobbat hårt och gått framåt 
mycket. Dessa tre fantastiska tjejer tillsammans med 
Maja gick även vidare till söndagens grenfinaler. Un-

Succé för Uppsalas RG-gymnaster på JSM & SM

der söndagen fortsatte succén och Alva, Emma och 
Agnes håvade in totalt 15 utav 16 möjliga SM medal-
jer!!!! Tillsammans med Alice Lazarevic och Maja tog 
de även hem SM guldet i lag.

Efter seniorernas otroliga prestationer var det så dags 
för juniorernas SM tävlingar tre veckor senare. JSM 
gick denna gång i Lindesberg Arena och Uppsalaflick-
orna representerades av Elina Sheremey, Linnea Mag-
deburg och Josefin Engstrand. Startfältet var hela 44 
juniorer från hela Sverige vilket var glädjande att se så 
många unga tjejer som fortsatt kämpa under pande-
min. Alla våra tre Uppsalaflickor är mycket lovande 
unga gymnaster och har det som krävs för för att nå 
väldigt långt inom vår idrott. Liksom seniorerna tävla-
de juniorerna först i mångkamp med två program. Ef-
ter det hade alla tre tjejer gått vidare till mångkampsfi-
nalen bland de 15 bästa. Det var fantastiskt att se dem 
tävla så starkt och modigt och efter en rafflande final 
stod det klart att Elina övertygande tagit hem guldet 
och blivit svensk juniormästarinna! Bronset gick till 
Linnea som har ett år kvar som junior och som gjorde 
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Succé för Uppsalas RG-gymnaster på JSM & SM

en mycket stabil tävling. Tätt därefter hamnade Jose-
fine, som även hon har ett år kvar som junior, på en 
mycket hedrande 4e plats. Alla tre tog sig till sönda-
gens samtliga grenfinaler och håvade totalt in 11 SM 
medaljer under helgen! Tillsammans tog de även hem 
guldet i lag.

I Lindesberg avgjordes även senior SM i DT som är 
en klass där man tävlar i antingen duo eller trio. Där 
tävlade vår fina duo Maja Isaksson samt Ida Önnegren 
med sitt program i käglor. I DT tävlar man i ett pro-
gram och har i mångkamp två försök som räknas ihop 
till en totalpoäng. Det första programmet innehöll ty-
värr en del missar men i det andra försöket så lyckades 
de prestera på topp! Detta gav dem ett fint SM brons 
samt en plats i söndagens final. I finalen har man en-
dast ett försök och Ida och Maja gick verkligen starkt 
och självsäkert in på mattan och körde ett mycket fint 
program som räckte till ett strålande SM silver! 

Vi kan nu i Uppsala stoltsera med att vi har den 
svenska mästarinnan Alva Svennbeck samt också den 

svenska junior mästarinnan Elina Sheremey under ett 
och samma år! Detta har aldrig hänt förut och är en 
helt otrolig bedrift. Det är såklart fantastiskt med så 
många SM medaljer men lika fantastiskt att få uppleva 
och se gymnaster som tex jobbat sig tillbaka från en 
skada eller någon som har haft problem med nervosi-
tet och nu få lyckas överkomma detta och nå sina egna 
personliga mål. Det som gör en väldigt stolt är också 
de lag gulden vi tog på både junior och senior SM som 
visar att vi har inte bara en gymnast i topp utan flera 
väldigt duktiga tjejer som kämpar hårt tillsammans.

För oss tränare är alla framgångar naturligtvis ett kvit-
to på att vi jobbar rätt och nu blir vår uppgift att jobba 
vidare mot nya högre mål. Härnäst väntar Nordiska 
Mästerskapen på hemmaplan i Uppsala och innan 
dess är det kvaltävlingar till detta. Vår plan är även 
att kunna åka ut internationellt i vår och representera 
Uppsala och Sverige på bästa sätt.

/Katarina J Söderberg
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EM i truppgymnastik 2021 avgörs i Por tugal mellan den 1/12-3/12.

Uppsalaf lickorna har tre representanter med i truppen som representerar Sverige.

Mot EM i Truppgymnastik i Portugal! 

Tristan Svennbeck 
( junior mixed), David 
Kovalef f ( junior herr) & 
Ville Törnlund ( junior 
herr) kommer ge järnet 
för att få med sig f ina 
medaljer hem till 
Uppsala .

Vi önskar dom stor t lycka till ! 
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HEJ!

Här kommer en hälsning från 
Ungdomstruppen och Junior-
truppen som i december 2021 
kommer att bli GF Uppsalaf lick-
ornas Ungdomstrupp, Junior-
trupp och Senior trupp. Vi är ett 
gäng gymnaster som är födda 
mellan 2002 och 2008 vars mål 
är att tävla SM-tävlingar för res-
pektive ålder. Totalt tränar vi 
tolv timmar i veckan som förde-
las över fyra dagar.

Att vi två trupper skulle bli tre har 
inte alltid självklart. De senaste 
åren har det varit två trupper som 
satsat mot tre SM-tävlingar(USM, 
JSM och SM) men hösten 2020 
bestämdes det att gör ett försök att 
dela in oss efter de åldrar som gäl-
ler på tävling. Föreningen hade för 
länge sen en liknande uppdelning 
som nu blev eftersträvansvärd. Att 
uppdelningen inte skedde samma 
höst som det bestämdes att försö-
ka bilda de tre nya trupperna har 
att göra med just åldrarna; under 
2022 har föreningen tillräckligt 
många gymnaster som har ålder för 
en seniortrupp. Att bilda tre ”nya” 
trupper(igen!) blir för föreningen 
lite historiskt!

Trupperna kommer inledningsvis 
att vara små, men för varje år fram-
över kommer de att växa sig större. 
I januari 2022 välkomnar vi gym-
naster födda 2009 in i Ungdoms-
truppen, eftersom de under året 
fyller 13 år. Målsättningen är att vi 
år 2025 kommer att ha tre fullstora 
trupper. Resan med trupperna på 
SM-stegen har således bara börjat, 
men det är en resa som drivs av en 

Åldrar i respektive lag(tävling):
Ungdomstruppen(USM): 13-15 år
Junior truppen( JSM): 15-18 år
Senior truppen(SM): 18år - uppåt

Ungdoms- och Juniortruppen blir Ungdoms-, 
Junior- och Seniortruppen

stor mängd tränare som satsar tid 
och energi men framförallt engage-
mang. Till er vill vi säga tack, tack 
för att ni ställer upp.

Vänliga hälsningar,
Tränarna för Ungdoms- och junior-
truppen genom Fanny, Helena och 

Matilda

En liten hälsning från tränarna 
till gymnasterna; vi är stolta över 
er! Utan er hade vi inte lagt ner 
all tid som vi gör. Ni är vår inspi-
ration, vår glädje. För oss är ni 
som trampettfjärdern som håller 
trampettduken; förutsättningen 
för att något ska fungera. Kram
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Helgen den 30-31 oktober var det inte bara hallo-
weenfirande utan AG 1 var även på sin första tävling 
sedan pandemin satt stopp för alla tävlingar. Det var 
förväntansfulla, nervösa och glada gymnaster som 
tävlade på nya steg i Västerås. Alla hejade på varandra 
och kämpade på väldigt bra under tävlingen. Efter en 
väl genomförd tävling i Västerås med ny energi och 
längtan efter att få tävla igen, blickar vi nu framåt mot 
nästa tävling Gävlebocken.

Hälsningar Sara och Madeleine AG1

VGF-cupen i 
Västerås
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Hos oss på Bergaskolan 
3-4 och 5-6 år består 
träningarna av mycket 
lek och skoj ! Alltifrån att 
kasta boll till att bygga 
pippi-hus och hänga 
i r ingarna. Vi brukar 
också göra mackor med 
bara kroppen och krypa 
genom spindelnät.. .  

BERGASKOLAN 3-6 ÅR

HÄLSNINGAR FRÅN VÅRA GRUPPER

Klockan var strax efter 7 en söndagsmorgon i oktober 
när vi samlades upp på centralstationen i Uppsala. Det 
var nästan minusgrader och vi stod där och frös medan 
vi väntade in alla gymnaster som skulle åka med till Lilla 
Huddinge Truppcup. Alla var taggade och förväntans-
fulla, det var ju första riktiga tävlingen på två hela år, på 
grund av coronapandemin hade alla andra tävlingar blivit 
inställda eller uppskjutna. 

Väl i hallen var det dags att fixa frisyrer, värma upp och 
ladda upp inför förträningen. Vi tränare gick till sekre-
tariatet för att lämna in bedömningsunderlaget och få 
information om tävlingsdagen. Förträningen gick bra, 
vi körde igenom alla varven och nervositeten började 
märkas av. Kl 10:55 var det defilering och 11:05 drog 
tävlingen igång. Vi tävlade mot 10 andra lag som kom 
från Stockholm, Örebro och Sala. 

Att tävla utanför Uppsala var väldigt annorlunda och 
lärorikt jämfört med klubbtävlingar som KM och Uppsa-
lajakten. Och denna tävling tävlade vi dessutom med ett 
helt nytt bedömningsreglemente. Vi tränare fick bland 
annat lära oss att sträckt frivolt med helskruv är en ”för-
bjuden” volt på den nivån vi tävlat. 

Vi låg lite efter tidschemat när prisutdelningen inleddes, 
och nu var nervositeten ett faktum.  Denna gång blev 
det ingen medalj för oss men tjejerna var peppande och 
uppmuntrande mot alla andra duktiga lag och varandra. 

Strax efter 16 var vi tillbaka i Uppsala igen. Vi tränare är 
enormt stolta över gruppens prestation och ser fram 
emot att tävla utanför Uppsala fler gånger. Redan i höst 
är vi anmälda till två tävlingar till, och så Uppsala Trupp-
cup såklart!

EN HÄLSNING FRÅN TRUPP EKEBY, 13 ÅR OCH UPPÅT
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GF Uppsalaflickornas Internationella domare 

Elin Svensson Wallin - Cheerleading

Hur länge har du varit domare på nationell/inter-
nationell nivå?
Jag är inte helt säker men tror jag gick min första do-
marutbildning 2009 på nationell nivå och tog min 
internationella licens 2017 på Irland. Jag har också 
nyligen blivit antagen till den Europeiska domarkom-
mittén för cheerleading där jag kommer representera 
Sverige – det ska bli så roligt!

Varför ville du utbilda dig till domare?
Från början så ville jag få öka förståelse i min roll som 
tränare. Man behöver förstå bedömning för att kunna 
vara en bra tränare på tävlingsnivå, dvs. få tillräckligt 
bra koll så att man kan lägga upp träningen för att det 
ska ge maximal utdelning i domarprotokollen utifrån 
sitt lags förutsättningar. 

Vad är roligaste med att vara domare?
Allt! Jag är väldigt engagerad både i bedömningsdelen 
(dömer tävlingar) och i utvecklingsarbetet på natio-
nell nivå (sitter med i arbetsgrupper och utbildar nya 
domare). Jag tycker det är superhäftigt att genom att 
använda sig av bestämda ramar så får man fram poäng 
som inte handlar om vad någon ”tycker” utan att varje 
lag faktiskt bedöms likadant oavsett förutsättningar 
eller klubbnamn. 

Vad är svårast?
Att få tiden att räcka till. Jag skulle gärna döma fler 
tävlingar men dygnet har bara 24h. Gällande bedöm-
ningen så gäller det att snabbt kunna skissa ner hela 
programmet medan laget kör eftersom man dömer 
alla bedömningspunkter – både utförande och svårig-
het. 

Vad händer om ni domare inte tycker lika om en 
poäng?
I cheerleading så dömer vi i paneler och man förvän-
tas inte ha exakt samma poäng. Skulle alla ha samma 
poäng så skulle man ju inte behöva mer än en domare 
per tävling. 

På nationell nivå så tillämpas rankingpoäng så de in-
dividuella poängen blir inte riktigt lika avgörande ef-
tersom de översätts till ranking (1,2,3,4….) – förutsatt 
att alla domare håller sina skala så klart. På interna-
tionell nivå (ECU/ICU bedömning) så har man en 
person som kontrollerar att man inte ligger mer än ett 
visst antal poäng off (om man skulle göra det).

Har ni någonsin upplevt att någon har försökt på-
verka er som domare? Om ja, hur agerar ni då?
Nej, har aldrig upplevt det. Vi har ganska strikta regler 
på tävling och håller oss för oss själva (domarna).

Vad ger du för råd till de som går i tankarna att 
vilja bli domare?
Är du nyfiken och har ett intresse så anmäl dig till en 
utbildning, men var samtidigt beredd på att det krävs 
en del engagemang från din sida. Jag har aldrig ångrat 
mitt beslut att utbilda mig till domare. 
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Hur länge har du varit domare på nationell/inter-
nationell nivå?
Jag har varit nationell domare sedan bedömningscy-
keln 2009-2012. Jag tog min internationella examen 
2017.

Varför ville du utbilda dig till domare?
Att utbilda mig till domare var ett naturligt och själv-
klart steg för mig. Jag älskar Rytmisk Gymnastik och 
är intresserad av allt som rör denna sport. Att jag kan 
reglerna hjälper mig också väldigt mycket i min roll 
som ledare. RG har ett ganska komplext regelverk och 
det är nästintill omöjligt att koreografera ett korrekt 
program om man inte är utbildad domare. 

Vad är roligaste med att vara domare?
Det bästa med att vara domare är att man sitter på 
första parkett på alla tävlingar!

Vad är svårast?
Reglerna i RG är inte bara väldigt komplicerade, de 
ändras också under en OS-cykel (bedömningscykel) 
så det är väldigt viktigt att man som domare alltid 
håller sig uppdaterad om vad som är nytt.

Elisabeth Cupr - Rytmisk Gymnastik

Vad händer om ni domare inte tycker lika om en 
poäng?
Det händer ganska ofta! Men det brukar alltid gå att 
komma överens om en poäng till slut. Man får helt 
enkelt argumentera för sin poäng. Om man har till-
räckligt starka argument så övertygar man sin domar-
kollega.

Har ni någonsin upplevt att någon har försökt på-
verka er som domare? Om ja, hur agerar ni då?
Det har hänt, men det är bara att svara ”Jag ska göra 
mitt bästa för att ge alla de poäng som de förtjänar”.

Vad ger du för råd till de som går i tankarna att 
vilja bli domare?
Våga ta steget! Det finns inget bättre än att få chansen 
att lära sig mer om sporten som man älskar!
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Direkt efter SM åkte RG tränare 
Katarina och domare Eliska till 
soliga Spanien på internationell 
tävling tillsammans med landslags-
gymnasterna Alva, Emma, Elina 
och Josefine. Vi flög till Malaga och 
blev där upphämtade av arrangö-
rerna och skjutsade till Marbella 
där tävlingarna hölls. Första dagen 
var vi helt lediga och kunde njuta 
i solen och se oss runt lite. Det var 
välbehövligt med lite vila och åter-
hämtning efter en mycket intensiv 
tid med SM på hemmaplan. Dag 
2 var det träning i tävlingsarenan 
med podiumträning.
Regerande svenska mästarinnan 
Alva tävlade på Grand Prix medan 
Emma tävlade parallelltävlingen 
Marbella Cup och de bägge junio-
rerna på Andalucia Cup.

Det var ett fantastiskt välskött ar-
rangemang och många utav värl-
dens bästa RG gymnaster fanns 
på plats. Konkurrensen var natur-
ligtvis stenhård men våra gymnas-
ter gjorde bra ifrån sig och vi lärde 
oss mycket och fick ny inspiration 
inför kommande internationella 
tävlingar. Det var också ett bra till-
fälle att knyta nya internationella 
kontakter med andra gymnaster, 
tränare och domare. Vi hoppas på 
att snart kunna åka på fler interna-
tionella tävlingar och visa upp vilka 
fina gymnaster vi har i Uppsala, 
Sverige.

/Katarina J Söderberg

Grand 
Prix 
Marbella 
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Vi söker ledare!
Är du intresserad av att bli LEDARE eller hjälpledare 
i en av Sveriges STÖRSTA gymnastikföreningar?

GF Uppsalaflickorna är en av Sveriges störs-
ta gymnastikföreningar, med en stor mängd 
grupper inom olika verksamheter.

Dina kunskaper i gymnastik behöver inte vara 
höga, men vi värdesätter ditt intresse för att 
leda barn och ungdomar. 

Vi kommer naturligtvis att hjälpa till med ut-
bildning för dig som huvud- eller hjälpledare. 

Vi har grupper på olika nivåer, allt från famil-
jegymnastik, barngymnastik samt truppgym-
nastik, cheerleading och Rytmisk gymnastik 
från 7 år. 

 

Vi bedriver även tävlingsgrupper inom AG, 
Cheerleading, RG och Trupp. 

Kontakta gärna kansliet om du är intresserad el-
ler har frågor! 018-22 50 25, info@gfuppsa-
laflickorna.se
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Poolparty!Poolparty!

Fira födelsedagen med musik, roliga aktiviteter och skönt poolhäng. 

En aktivitetsledare tar med er på vattenlekar, highscore-jakt i 

vattenrutschbanorna och andra utmaningar 

Självklart fixar vi partymaten.

Poolparty bokas på lördagar med start kl 15 eller 16.30. 

I priset ingår badentré, egen aktivitetsledare, pooldisco, 

mat, dricka och snacks. På menyn står hamburgare 

med klyftpotatis eller pannkakor, hela gruppen väljer

samma mat. Barnen får ta med sig varsin vuxen 

som badvaktar. 

Mer info och bokning på 

www.fyrishov.se/poolparty 

eller 018-727 49 63.

Bästa födelsedagsfesten  
för 9-12 åringar!

 
 195:-

Pris/person, minst 8 personer.

POOLPARTY 

A4_Poolparty.indd   1A4_Poolparty.indd   1 2021-11-16   08:15:142021-11-16   08:15:14
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Klubbartiklar

Föreningspriser som gäller då du är inloggad på verasport.se 
samt kopplad till GF Uppsalaf lickorna.

Föreningsoverall Dam & Herr 620 kr

Föreningsoverall Junior 540 kr

Föreningsjacka Dam & Herr 346 kr

Föreningsjacka Junior 300 kr

Föreningsbyxa Dam & Herr 336 kr

Föreningsbyxa Junior 291 kr

Löpartights Dam & Herr 385 kr

Löpartights Junior 346 kr

Craft Evolve jacka Dam & Herr Blå/Svart 475 kr

Craft Evolve jacka Junior 395 kr

Craft Evolve Half Zip Dam & Herr Blå/Svart 395 kr

Craft Evolve Half Zip Junior Blå/Svart 356 kr

Craft Evolve Crew Neck Dam & Herr    
Blå/Svart

356 kr

Craft Evolve Crew Neck Junior Blå/Svart 315 kr

Craft Evolve Slim Pants Dam & Herr 346 kr

Craft Evolve Slim Pants Junior 305 kr

Craft Evolve Pants Dam & Herr 385 kr

Craft Evolve Pants Junior 346 kr

Hoodjacka med blåa snören 524 kr

Basic Hoody Full Zip Dam & Herr 365 kr

Basic Hoody Full Zip Junior 301 kr

Clique Basic T Dam/Herr/Junior 111 kr

Linne med brottarrygg Dam/Herr/Junior 166 kr

Funktionstights med bred midja Dam 284 kr

Funktionstights Junior 246 kr

Hipsters i funktionsmaterial Junior 247 kr

Craft Squad Shorts, Junior & Herr Blå/Svart 190 kr

Gympapåse 135 kr

SQUAD Duffel väska 305 kr

SQUAD Practise Backpack 266 kr

Supporterflagga GF Uppsalaflickorna 77 kr

Vattenflaska 50 kr

Reservation för ev. prisändringar samt tryckfel 
För fler artiklar och färger se vår hemsida. 

www.gfuppsalaflickorna.se
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