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VERKSAMHETSCHEFEN HAR ORDET

Det har varit en 
lång väntan men 
nu händer det!
I höstas sa vi att vi äntligen kunde börja träna och 
nu kan vi  äntligen säga att vi får börja tävla fullt ut 
igen! Det är så vik tig t att ha ett mål att träna inför 
men som vår dubbla guldmedaljör i skr idskor sä-
ger så är det inte medaljerna som är det vik tigaste 
utan att ha rolig t på vägen dit . Att få utvecklas 
och umgås tillsammans med träningskompisar är 
den vik tigaste medaljen.  För hur bra man än har 
tränat så kan det ibland gå bra och ibland mindre 
bra men oavsett ska man ha haf t kul på vägen och 
känna att kämparandan inf inner sig så till nästa 
gång…

VAD ÄR DET DÅ SOM HÄNDER I VÅR/SOMMAR?

• Utöver tävlingar i andra städer så är planeringen, 
i skrivandets skull,  äntligen igång för våra hem-
maarrangemang Uppsalajakten den 20 mars, 
Våruppvisningen den 3 april och Nordiska Mäs-
terskapen i Rytmisk Gymnastik den 6-8 maj! Nu 
kan vi också hälsa publiken välkommen till våra 
arrangemang.

• På årsmötet den 21 april är det också dags för sty-
relsen att lägga fram ett nytt namnförslag till vår 
fina förening.  Det har varit en lång process som 
inte varit helt lätt. Namnet är baserat på verksam-
heternas idéer/förslag om vad de tycker är viktigt 
att det nya namnet ska innehålla och förmedla, 
diskussioner från referensgruppens möte samt är 
även kommunicerat med kommersiella aktörer. 
Det är svårt att hitta ett namn som kan matcha 
GF Uppsalaflickorna som varumärke men vår 
verksamhet är stor och talar för sig själv så vår 
uppfattning är att om vi medvetet arbetar med 
att arbeta in ett nytt namn tillsammans med ett 
profilprogram kommer vi att lyckas sätta ett nytt 
namn på kartan relativt snabbt.

Christina Almskoug

• I sommar kommer våra härliga sommarläger köra 
som vanligt i gymnastikhallen på Fyrishov. Fem 
veckor i fullt med gymnastik!

VAD ARBETAR FÖRENINGEN MER MED?

• Bokning/avbokningar av hallar är fortsatt en ut-
maning som tar oändligt mycket tid. Vi hoppas 
mycket på kommunens nya system och har för-
hoppning i och med det nya Arenabolaget att upp-
dragsavtalet för Fyrishov görs om så att alla hallar 
blir tillgängliga för föreningslivet och att mässor 
styrs om till andra platser. Det är helt ofattbart att 
vi ska slå oss för ryggen att Uppsala är en idrotts-
stad när vi blir avbokade utan ersättningshallar 
mitt i tävlingssäsong för våra junior- och seniorak-
tiva på högsta nationella- och internationella nivå.

• Vi försöker aktivt hitta möjligheter tillsammans 
med kommunen att utrusta våra lokaler oavsett 
om kommunen eller föreningen står för kostna-
derna. Utmaningen är att det finns så få förråd 
och våra redskap är så stora

• Vi har tagit fram marknadsföringsfilmer för att 
rekrytera fler ledare och aktiva. Det har givit fint 
utslag och vi har fått fler till vår verksamhet.

Till dig  som läser detta så vill jag förmedla att vi verk-
ligen behöver fler halltider med bra redskap. Är det 
någon som har en idé eller en lokal som vi kan arbeta 
vidare med så kontakta oss gärna på  info@gfuppsa-
laflickorna.se 
Må så bra njut av våren/sommaren!

Christina Almskoug
Verksamhetschef

 

mailto:info@gfuppsalaflickorna.se
mailto:info@gfuppsalaflickorna.se


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

GF Uppsalaflickorna är en av Sveriges största gymnastik-
föreningar, med en stor mängd grupper inom olika verk-
samheter.

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 utbildning för 
dig som huvud- eller hjälpledare. 

Vi har grupper på olika nivåer, allt från familjegymnastik, 
barngymnastik samt truppgymnastik, cheerleading och 
Rytmisk gymnastik från 7 år. 

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

Kontakta gärna kansliet om du är intresserad eller har frågor! 
018-22 50 25, info@gfuppsalaflickorna.se

I en stor förening som vår behöver man ibland 
hjälp med lite olika uppgif ter och vi vänder oss 
där för till er medlemmar och vårdnadshavare till 
dessa som är intresserade av att hjälpa lite till på 
de sätt ni kan.

Vi behöver ibland funktionärer till tävlingar/uppvis-
ningar/evenemang, fotografer för ”enklare” uppgifter 
såsom att fota till vår UF-tidning eller sociala medier, 
hjälp med släp för att frakta redskap och liknande. Det 
finns lite av varje som vi kan behöva hjälp med under 
terminerna och om du känner för att ställa upp får du 
mer än gärna höra av dig så skriver vi upp dig på vår 
”Jag vill hjälpa till – lista” och kontaktar dig vid behov.
GF Uppsalaflickorna är väldigt tacksamma för den 
hjälp vi kan få in!

Hälsningar
GF Uppsalaflickorna

info@gfuppsalaflickorna.se eller 018-225025

Vikarie på kansliet!
Mitt namn är Signe 
Larsson och jag vi-
karierar under kom-
mande läsår för Linn 
Tunudd Ingwall 
som föreningskon-
sulent för barn- och 
ungdomsgymnastiken 
då hon går på 
föräldraledighet.
Jag började själv på 

gymnastik hos Uppsalaflickorna som liten och 
blev sedan hjälpledare när jag slutade som aktiv. 
Sedan dess har jag under flera år varit huvudle-
dare i olika grupper i föreningen i allt från barn-
gymnastik till grupper med äldre gymnaster samt 
sommarläger. Jag har även suttit med i GF Upp-
salaflickornas Utvecklingsgrupp där jag tillsam-
mans med andra ledare jobbat för att utveckla just 
barn- och ungdomsgymnastiken i föreningen. 

Det bästa med att vara ledare är att främja rö-
relseglädje hos barn och unga och se utvecklingen 
från de allra yngsta till de lite äldre. Nu ser jag 
framemot att istället få utveckla föreningen från 
kansliet tillsammans med mina kollegor!

Vill du hjälpa till?

mailto:info@gfuppsalaflickorna.se
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Under spor tlovet var våra sex landslagsgymnaster 
i ry tmisk gymnastik och tävlade på den stora och 
prestigefyllda internationella tävlingen Miss Valen-
tine i Estland.

Vår svenska mästarinna Alva Svennbeck tävlade på 
Grand Prix tävlingen medan de andra tävlade på pa-
rallelltävlingen som avgjordes samtidigt. 

Våra två juniorer Josefine Engstrand samt Linnea 
Magdeburg tävlade i klassen för födda 2007. Josefine 
som gjorde sin andra internationella tävling någon-
sin körde två mycket stabila program och visade att 
hon dels gått framåt mycket fysiskt men även väldigt 
mycket mentalt. Hon tog sig med sina fina program 
till final. Även i finalen presterade hon mycket bra och 
hamnade till slut på en mycket fin 7e plats i det väldigt 
starka startfältet av gymnaster från hela världen.
Linnea som gjorde debut i internationella samman-
hang hade lite problem med nerver i sitt första pro-
gram men i sitt andra program var det mycket stabila-
re och hon gjorde en fin tävling. Det är väldigt viktigt 
att vara ute och tävla på större tävlingar och skaffa sig 
erfarenhet och lärdomar att ta med sig vidare.

Fina prestationer av våra RG gymnaster i Estland

Elina Sheremey född 2006 tävlade med jämnåriga för-
staårs seniorer. Hon gjorde en stabil och fin prestation 
och gick vidare till söndagens final. Även i finalen pre-
sterade hon lugnt och säkert och visade att hon har en 
fin framtid på den internationella arenan. Hon slutade 
till sist på en fantastiskt fin 4e plats.

Emma Göransson tävlade i seniorklassen för födda 
2005 och äldre. Hon gjorde en fantastisk mångkamp 
och kom vidare i båda grenfinalerna. I grenfinalerna 
tog hon hem hela 2 bronsmedaljer! En mycket bra 
prestation utav Emma och väldigt bra reklam för RG 
Sverige.

På lördagen tävlade Alva på Grand Prix där alla län-
der skickar sin bästa gymnast. Alva tävlade i alla fyra 
grenar. Målet för Alva var att försöka vara stabil i alla 
fyra program och få mer internationell erfarenhet. 
Hon startade i tunnband som gick strålande bra och 
gav henne en fin poäng så hon hamnade på en fantas-
tisk 5e plats. Boll var nästa gren och det ville sig inte 
riktigt… Käglor var sedan på tur och det gick utan 
problem och till sist band som kunde varit bättre men 
ändå helt ok. Resultatet efter mångkampen blev hela 2 
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Fina prestationer av våra RG gymnaster i Estland

grenfinaler, vilket är en fantastisk prestation utav Alva 
som visar upp svensk gymnastik från sin bästa sida.
På söndagens grenfinaler blev det två 7e platser för 
Alva. Allt som allt en mycket bra tävling för Alva och 
mycket viktig erfarenhet inför vårens resterande täv-
lingar.

Stort grattis till er allesammans!
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Uppsalajakten 2022! 
ÄNTLIGEN f ick vi genomföra en Uppsalajakt igen 
och vilken gymnastikglädje det var på både täv-
lingsgolvet och på läk taren denna dag!

Cirka 1200 aktiva i åldrarna 7 till 18 samlades un-
der dagen och tävlade och visade upp sina pro-
gram i olika klasser och på de olika redskapen fr i-
stående, matta och hopp. 

Det är så otrolig t rolig t att se hur f int dessa aktiva 
och ledare får ihop sina olika program på de olika 
redskapen på den lilla tid de har på sina träningar 
under terminen. Så bra jobbat allihopa!
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Uppsalajakten 2022! AG-Pokalen 
AG pokalen är en grupp med tjejer som tränar 
och tävlar ar tistisk gymnastik på nivåerna regions 
och r ikspokalen. I dagsläget är tjejerna i gruppen 
14-22 år. För att träna och tävla på pokalen-nivå 
måste man vara 13 år eller äldre och ha kommit 
upp till svårigheter som motsvarar de högre ste-
gen i tävlingssystemet. 
 
Gymnasterna i Pokalen-gruppen tränar för att utveck-
la nya övningar och skapa tävlingsserier utifrån sina 
egna förutsättningar och personliga egenskaper. De 
tävlar individuellt och i lag på regionala och nationella 
tävlingar. Varje gymnast har individuella mål som de 
utvärderar varje termin. De långsiktig målen kan va-
riera från att träna artistisk gymnastik och bli så bra 
som möjligt till mer specifika mål som att kvalificera 
sig till att vara med i Svenska gymnastikförbundets 
utvecklingsgrupp Aspiranterna eller att vara med på 
JSM/SM. I artistisk gymnastik tävlar man i grenarna 
barr, bom, hopp och fristående. När man tävlar poka-

len kan man välja om man vill tävla i alla redskapen 
dvs mångkamp eller om man endast vill tävla i ett eller 
några av redskapen. Tjejerna har tidigare tävlat på steg 
men valde att gå över till Pokalen när de blev äldre 
och hade kommit upp till högre steg. Då har de större 
möjlighet att själv välja vilka övningar de vill ha med 
i sina serier. 

Sedan i somras har vi en internationell student i grup-
pen. Det är också den äldsta gymnasten (som är 22 
år). Det är Helena som kommer från Tyskland. Hon 
har flyttat till Uppsala för att studera på universite-
tet och hon har tränat med gruppen sedan i Augusti. 
Att träna gymnastik i ett annat land är inte bara ut-
vecklande och roligt. Det är också ett bra sätt att lära 
känna svenska tjejer och att lära sig språket. I pokalen 
gruppen är huvudfokus att träna och ha roligt. När 
man har roligt utvecklas man som bäst. Att det sedan 
har gått väldigt bra för tjejerna på tävlingar är en bra 
bonus. 



10

Från att ha snurrat volter och stått på f ler talet 
tävlingar har de i stället valt tränarkarriären. Just 
nu är Matilda, Fanny och Linnea tre av fyra tränare 
för GF Uppsalaf lickornas Junior trupp som har som 
mål att tävla JSM och liknande tävlingar.

”BERÄTTA LITE OM ER SJÄLVA GYMPAMÄSSIGT!”

Resan från att själva vara gymnaster började tidigt i li-
vet! Alla vi började när vi var cirka 3–4 år gamla bara, 
i olika skolgrupper runt om i Uppsala med omnejd. 
Därefter flyttades vi allihop till Basstegen vid 7-8 års 
ålder, för att sen sammanstråla i Bas 2. Från Bas 2 
och upp hela vägen till Elittruppen har vi i princip 
alltid gått i samma trupp (med undantag för en ter-
min isär hit eller dit). Av den anledningen har vi också 
tävlat i princip varenda tävling med varandra, allt från 
Gävleborgsjakten när vi var små, upp till nuvarande 
Rikstvåan och Riksettan, USM, JSM samt SM. Ingen 
av oss har egentligen tänkt tanken att ”Nu ska jag satsa 
på gymnastiken!”, utan det har nog bara blivit så. Det 
var så pass kul att man aldrig ville sluta helt enkelt!

”VAD BETYDDE GYMNASTIKEN FÖR ER SJÄLVA 
SOM GYMNASTER I ELITTRUPPEN?”

Eftersom vi alla gått på gymnastik sen vi var så små 
har den alltid varit väldigt viktig. Det har inte bara va-
rit en fritidsaktivitet utan det har varit en del av ens liv, 
inte minst en stor del av ens personlighet! Vi har all-
tid umgåtts mycket inom truppen också vilket lett till 
att man hittat sina bästa vänner genom gymnastiken. 
Den har betytt oerhört mycket, och gör fortfarande.

”HUR KOMMER DET SIG ATT NI VALDE ATT 
BÖRJA SOM TRÄNARE EFTER ATT NI SLUTAT 
SJÄLVA?”

Första gången vi var tränare var vi det allihop för då-
varande Bas 3 samtidigt som vi själva var aktiva. Där-
efter fick tränarjobbet ligga på paus ett par år, sen var 
det Linnea som tog steget först att bli tränare för då-
varande Ungdomstruppen. Sen hängde Matilda och 
Fanny på efter en kort period och nu är vi där vi är 
idag, och kunde inte trivas bättre! Att man själv blev 
tränare beror nog på att gymnastiken alltid varit så 
central i ens liv, och att saknaden efter volterna blev 
för stor!

Från Elittruppen till tränare

”VAD UTMÄRKER ER SOM TRÄNARTEAM?”

Det som utmärker oss som tränarteam är kanske 
främst att vi är så pass bra kompisar i grund och bot-
ten. Vi har känt varandra i mer än tio år, gått igenom 
motgångar och framgångar ihop och är verkligen var-
andras närmaste vänner. Vi har nog också på grund 
av det till viss del samma hjärna, vi håller i princip 
alltid med varandra om planering, mål och hur vi vill 
bedriva träningen både i stort som smått.

”VAD ÄR DET ROLIGASTE SAMT SVÅRASTE MED 
ATT VARA TRÄNARE?”

Det roligaste med att vara tränare är nog att man får 
vara med och utveckla gymnaster i deras gymnastik-
karriär, att man får vara med och förhoppningsvis ska-
pa ett likadant klimat som var så viktigt för oss när vi 
var i samma ålder. Det finns också något särskilt i att 
se på en gymnast när den själv känner att den lyckats 
med något!

Få saker är också lika roliga som att träna i ett starkt 
och sammansvetsat lag. Att glädjas åt sina lagkamra-
ters framgång och motiveras av bra lagprestationer är 
garanterat det som är roligast med truppgymnastik.

Det svåraste med att vara tränare är just det: att 
vara tränare. I princip allt är svårt! Vi alla är nog på 
grund av det väldigt ödmjuka inför tränarrollen i det 
att vi har utvecklingspotential till att bli ännu bättre. 
De som ska lyckas är ju tjejerna, så lyckas inte dem, 
då lyckas inte vi. Man kan också inte längre allt som 
har med gymnastik att göra. Saker som anmälan till 
tävling, hotellbokning och terminsplanering kan man 
inte lita på bara löser sig, vilket man kanske gjorde när 
vi själva tränade. Det är svårt och mycket att komma 
ihåg, vilket gör att man blir retroaktivt imponerad av 
våra egna tränare.

Tack för oss!
Matilda, Fanny och Linnea – tränare för Juniortruppen
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GF Uppsalaf lickornas Herr trupp har under hös-
ten och våren haf t ett samarbete med Tullinge GF 
som har inneburit både både givande och roliga 
samträningar och tävlingar, bland annat JNM-kval 
i Göteborg där de gick vidare till att få ställa upp 
i Nordiska Mästerskapen för juniorer i truppgym-
nastik . I skr ivande stund pågår förberedelserna 
för JNM i Danmark för fullt och vi hoppas att både 
Herr truppen och Tullinge GF med ledare är nöjda 
med sina prestationer ef ter tävlingen.

JNM med Herrtruppen
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Ef ter att på ett eller annat sätt varit delaktiga i 
Uppsalaf lickornas verksamhet, alltifrån barngym-
nastik till cheerleading, började vi HT-18 respek-
tive -19 som hjälpledare. Sedan dess har vi varit 
ledare i grupper mellan 3 år och for tsättningsgrup-
per. Under VT-22 tog vi tillsammans uppdraget 
som huvudledare, något som både varit superro-
lig t och utvecklande! Att anpassa lektionerna ef-
ter både grupp och individ för att skapa trygghet, 
utmaning och variation är något som hela tiden 
utmanar oss. 

Precis som alla nya hjälpledare gick vi en intern grund-
utbildning när vi först började som ledare. Sedan dess 
har vi fyllt på med ett flertal av UF:s och Svenska Gym-
nastikförbundets kurser och utbildningar. Vi planerar 
att öka vår kunskap gällande gymnastikens tekniska 
delar och ledarskap via ytterligare utbildningar.

Ledarporträtt: 
Klara Lindblom och Charlotte Perols

För tillfället får vi möjlighet sprida gympa-glädje 
till fem olika grupper fördelat på två dagar i veckan. 
Varje träningstillfälle innehåller olika lekar, övningar 
och utmaningar, men det de har gemensamt är alla 
busiga barn med spring i benen och gymnaster som 
kämpar för att utvecklas. Inget överträffar gymnaster-
nas leenden när de klarar någonting nytt.

Ett av många minnen vi har från tiden som ledare 
är då en gymnast gick fram till en av oss med en kom-
pis och sa ”Det här är den snälla ledaren som alltid ler 
och hon lärde mig att göra en bakåtkullerbytta”. Se-
nare under lektionen visade gymnasten sin kullerbytta 
med ett leende från topp till tå. Ett annat minne är en 
hejdå-kram från en liten gymnast som innan varken 
vågat prata eller titta på oss ledare. 

Man kan inte få nog av den positiva stämningen 
i hallen eller glädjen och utvecklingen man själv gör 
som person och ledare. Att vara ledare innebär att 
lära sig ta ansvar, kommunicera och hålla stämningen 
samt motivationen uppe. Alla borde ta chansen att bli 
ledare för att utveckla dessa och många fler egenska-
per man har nytta av livet ut. UF hjälper dig på vägen 
och finns alltid där för oss ledare genom att svara på 
frågor och prata med. Hör av dig direkt och bli ledare 
du med!

VI SES!
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GF Uppsalaf lickorna söker kontinuerlig t ledare 
till sina barn- och ungdomsgrupper samt tävlings-
grupper i de olika verksamheterna. I GF Uppsa-
laf lickorna kan man bli ledare från det året man 
fyller 13 år, då blir man hjälpledare. Från det året 
man fyller 16 år kan man sedan bli huvudledare 
för våra grupper och det uppdraget innebär lite 
mer ansvar.

Båda uppdragen är en väldigt bra merit att ha vid 
framtida arbeten och är världens roligaste extrajobb!

HJÄLPLEDARE I GF UPPSALAFLICKORNA

Som hjälpledare i GF Uppsalaflickorna hjälper du hu-
vudledaren under lektionerna med t.ex. 
• Fram- och bortplockning av redskap
• Vid redskapsstationer, exempelvis hålla i handen 

vid balansgång på bänk
• Vid speciella situationer som t.ex. när ett barn är 

ledset, inte vågar komma in på lektionen

SOM HJÄLPLEDARE FÅR DU

• Utbildning
• Arvodering
• Ledartröja
• Gratis träningsavgift i våra vuxengrupper och 

Gränbygruppen
• Stöd och hjälp vid frågor

HUVUDLEDARE I GF UPPSALAFLICKORNA

Som huvudledare i GF Uppsalaflickorna ansvarar du 
för din/dina grupper samt hjälpledare. I detta ansvar 
ingår att terminens lektioner genomförs på rätt sätt 
enligt de färdiga lektionerna, att närvarorapportering 
görs samt att hålla föräldrakontakten.

Du får gå våra interna utbildningar samt de utbild-
ningar vi erbjuder dig att gå via Gymnastikförbundet. 
Som ny huvudledare får du en mentor de första tre till-
fällena som då leder lektionen tillsammans med dig. 
Du får också färdiga lektionsplaneringar som du följer, 
minst de tre första tillfällena. 

Du får ett huvudledarkalendarium att följa, med 
alla uppgifter samt färdigskrivna informationsmejl 
som du mejlar ut genom anmälningssystemet. 

Att	vara	ledare	i	GF	Uppsalaflickorna

Vi startar varje termin med en ledarupptakt där du 
får all information om terminen.

I varje grupp finns det ett visst antal hjälpledare 
som hjälper dig med lektionerna. 
Kansliet stöttar med tips, råd och stöd samt påminner 
när de olika uppgifterna ska göras.

SOM HUVUDLEDARE FÅR DU

• Utbildning
• Arvodering
• Mentor vid de tre första tillfällena
• Färdiga lektionsplaneringar
• Ledartröja
• Gratis träningsavgift i våra vuxengrupper och 

Gränbygruppen
• Stöd och hjälp vid frågor

Vi har ledare från 13 år som går på gymnastik hos oss 
till föräldrar som aldrig tidigare satt sin fot i en gym-
nastikhall, alla är värdefulla för oss och vi strävar efter 
att ha en blandning av ledare med olika erfarenheter i 
varje ledarteam.

Är du intresserad av att bli ledare hos oss? Tveka 
inte att höra av dig!

HÄLSNINGAR
GF UPPSALAFLICKORNA
info@gfuppsalaflickorna.se eller 018-22 50 25

mailto:info@gfuppsalaflickorna.se
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VM i Orlando 2022

Det är äntligen vårkänslor 
i luf ten och coronapande-
min håller ef terlängtat på 
att släppa sit t grepp om 
världen. Trots att det känts 
som världen stått stilla har 
medlemmarna i Sveriges ju-
niorlandslag i cheerleading 
som representeras av med-
lemmar som till vardags 
tillhör GF uppsalaf lickorna, 
troget kommit till Fyrishov 
tre gånger i veckan för att 
kämpa mot sit t mål som nu 
äntligen är i sik te. 

I mitten av april bär det av till andra sidan atlanten 
och till cheerleadingens hemland USA där världsmäs-
terskapen går av stapeln på plats för första gången på 
tre år. Den svenska delegationen representeras av fyra 
landslag som far över till Orlando, Florida för att visa 
att Sverige är att räkna med i den internationella kon-
kurrensen.

För många av de medlemmarna i landslaget som re-
presenteras av aktiva från GF Uppsalaflickorna så är 
det deras första internationella tävling och i och med 
att juniorlandslaget kommer med ett VM guld i baga-
get från 2019 så är många ögon 
riktade mot dem. 

De 29 tjejerna som laget utgörs av inför VM 2022 har 
tränat tillsammans sedan i höstas, men bakom en VM 
satsning så är det mycket mer än bara träning som 
kräver noggrann och precis planering. Det bakomlig-
gande arbetet från föräldrar, aktiva och tränare ligger 

till stor grund till de förutsättningar som tillslut ska 
avgöras i ett program på 2 minuter och 15 sekunder.

Cheerleading som sport grundar sig i att maximera 
programmets sju olika parametrar utifrån de aktivas 
förmåga och kapacitet. Men skillnaden på att stå i 
Fyrishovs multihall en tisdag eller att vara i en arena 
med publikkapacitet på 5000 personer i 30 gradigt 
Orlando är en stor omväxling och kräver mer än bara 
ett bra program.  

Just nu är tjejerna mitt uppe i att mentalt och fysiskt 
förbereda sig för vad som väntar i Orlando och satsar 
på att leverera ett tryggt men showigt program med 
hög svårighet samt att gå in med ett stort självförtro-
ende och utstråla den lagsammanhållning som präglar 
deras framgång.
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Hälsningar	från	våra	barn-	och	ungdomsgrupper

GYMNASTIKSKOLAN 6-8 ÅR

Gymnastikskolan 6-8 år är en 
grupp som tränar två gånger i 
veckan för de som vill ha gymnas-
tik fler gånger i veckan. Här tränas 
på precis samma sak som i övriga 
barngrupper;  hjulningar, handstå-
enden, kullerbyttor, och förberedel-
ser för andra akrobatiska rörelser på 
gymnastikens olika redskap i två 
olika gymnastikhallar. Gruppen 
medverkar på föreningens uppvis-
ning och tävlingar under läsåret 
och efter denna grupp går man vi-
dare till en 7-9 års grupp, en Fort-
sättningstrupp, eller en Bastrupp 
om möjlighet finns till detta. 

Hälsningar från ledarna

FAMILJEGYMNASTIK!

Varje torsdag kl. 15.00 samlas 15 
spralliga 2-5 åringar och deras för-
äldrar eller gympavänner i Gym-
nastikhallen, Fyrishov. 

Det spritter verkligen i bar-
nens ben och det är svårt att sitta 
still när vi ska ha upprop så vi får 
snabbt komma igång med vår upp-
värmning där man får röra på sig 
och springa till musik och stanna 
på olika sätt när musiken stannar, 
som statyer, stå på ett ben, stå på 
alla fyra, sitta på föräldern osv.

Därefter är det dags att ta fall-
skärmen och transportera oss till 
djungeln. För att ta oss dit måste vi 
först göra vågor och vindpustar med 
fallskärmen och sen också härma 
djuren på vägen till djungeln så de 
inte upptäcker oss. Vi går som gi-
raffer, elefanter, grodor, lejon osv. 
Dessutom kan djuren låta lite på 
vägen;)

När vi tagit oss till djungeln är 
det dags att köra redskapsbanan, 
här testar vi kullerbyttor, hjulning-
ar, balanserar på bommar, hoppar i 
rockringar, bygger pippihus (står på 
händer) mm.

Efter redskapsbanan är det dags 
för fri lek i hallen. Då gör barnen 
allt från att bygga torn med skum-
gummiklossar till att hoppa på 
trampolinen och springa på tum-
blinggolvet. Allt med underbara le-
enden på munnarna.

När det sedan är dags för avslut-
ning och tack för idag så är vi alla 
trötta och glada och det delas all-
tid ut klistermärken till alla duktiga 
gymnaster som gympat idag!

Superbra jobbat alla barn och 
föräldrar i Familjegympan på tors-
dagar!

Hälsningar
Ledarna Linn Tunudd Ingwall 

och Isabell Svan
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SUNNERSTA FORTSÄTTNING 7-9 OCH 10 ÅR UPPÅT

Det finns två olika typer av barn- 
och ungdomsgrupper, vanliga 
grupper som inte kräver tidigare 
erfarenhet eller kunskap samt fort-
sättningsgrupper som kräver vissa 
förkunskaper. 

I Sunnerstaskolan tränar det 
både vanliga grupper i åldrarna 
3–9 år, men det finns även två fort-
sättningsgrupper.

Sunnersta fortsättning 7–9 trä-
nar två timmar per vecka i Sun-
nerstaskolan. Vi brukar under en 
vanlig lektion försöka få in upp-
värmning, fristående, grunder, 
färdiga övningar och förövningar. 
Ett sätt att göra det är att kombi-
nera uppvärmning med grunder 
och varva förövnings stationer med 
ställen att utöva färdiga övningar 
på. 

Sunnersta fortsättning 10 år 
uppåt tränar närmre fyra timmar i 
veckan, två timmar i Sunnerstasko-
lan och två timmar i Valsätrasko-
lan. Sunnerstaskolan har mycket 
och bra redskap men är i minsta la-
get till storleken. Vi flyttade därför 
ena träningen till Valsätraskolan, 
denna hall har färre redskap, men 
trots att vi delar hallen med Mal-
ma har vi en yta som är cirka en 
och en halv gång så stor som Sun-
nerstaskolan vilket ger oss en ökad 
möjlighet att till exempel träna fri-
stående (en slags gymnastisk dans) 
som tar mycket plats. 

Vi har valt att dela upp våra trä-
ningar så att vi under träningarna 
i Sunnerstaskolan bygger mer sta-
tioner och jobbar med förövningar 
och under träningen i Valsätrasko-
lan fokuserar vi mer på färdiga öv-
ningar. 

Någon gång per termin får dess-
utom fortsättningsgrupper tillfälle 
att lördagsträna i gymnastikhallen 
i Fyrishov. Här finns det lite an-

dra redskap som b.la. en fasttrack, 
trampolin samt ett höj- och sänk-
bar landningsbädd. Dessa tillfällen 
är inte bara kul utan även lärorika 
då det finns en möjlighet att göra 
övningar som ibland kan vara svåra 
att göra i den vanliga hallen. I hös-
tas bjöd 7-9 fortsättning in sin sys-
kongrupp fortsättning 10 år uppåt 
att delta på deras lördagsträning. 
Det blev ett väldigt lyckat tillfälle 
där de äldre kunde leda de yngre in 
i nya övningar. 

Hälsningar från Ledarna 
genom Karin Larsson 
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Nystartad	Showgrupp	för	vuxna!

Tänk dig fristående men helt utan besvärligt 
reglemente! Bara massa härlig friståendedans!

Det får man möjlighet att ta del av som deltagare 
i GF Uppsalaflickornas nystartade Showgrupp för 
vuxna. Här dansas och showas med mål att delta 
på vårens Våruppvisning och kanske i framtiden 
större uppvisningar och även möjlighet att åka 
iväg och delta på olika event.

”När man varit friståendetränare länge kan det 
upplevas som att utrymmet för vacker fristående-
dans och kreativitet försvinner då reglementen blir 
stramare och stramare. Tillslut ser alla friståenden 
likadana ut istället för att laget/föreningen kan 
sätta sin egen prägel på det. Den här gruppen gör 
att man får tillbaka suget och ”den” känslan man 
en gång hade.

Och kroppen är fantastiskt! Den minns!” säger 
Eva Sten, före detta friståendetränare i GF Uppsa-
laflickorna
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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 vid minst 8 personer

POOLPARTY 
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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


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

