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Hammarbygymnasternas röda sektion HT19/VT20 
Trupp 23, 24, 25, 27, 29 & 30 

 
Generell information om Truppsektionen 
Hammarbygymnasternas truppsektion utgår från Svensk Gymnastiks utvecklingsmodell 

vilken är framtagen för att kunna erbjuda gymnastik för alla, oavsett ålder, förutsättningar och 

ambitionsnivå. Inom truppsektionen har vi fyra olika sektioner där de två första nivåerna Grön 

och Blå främst utgår från ålder och önskad träningsmängd. Nivåerna Röd och Lila utgår ifrån 

ålder, önskad träningsmängd, ambitionsnivå samt gymnastisk kunskap. Här finns endast en 

undre åldersgräns. 

 

Här hittar du utvecklingsmodellen: 

https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/gymnastik/portal/pw/utvecklingsmodellen/  

 

Gymnasterna tränar inom sin färgsektion 2-3 år men kan erbjudas möjligheter att flytta i mån 

av plats (avhängt den gymnastiska utvecklingen samt tillgång till ledare och hallar). Detta 

gäller dock inte den lila sektionen där gymnasten erbjuds plats utifrån sin gymnastiska 

utveckling och ambitionsgrad. 

 

Inom varje nivå (med undantag för den lila) finns det två olika ambitionsgrader: de som tränar 

mer, respektive de som tränar mindre. 

 

Detta är ett styrdokument och avvikelser förekommer. För varje år upprättas en 

Handlingsplan där årets trupper delas in i färgsektionerna. 

 

Gymnasterna i röda sektionen 
Träningar 

I den Röda sektionen erbjuder vi träning enligt nedan: 

•  

Fördelat enligt följande: 

- Gymnaster som tränar 3ggr/v: en friståendeträning, två redskapsträningar 

- Gymnaster som tränar 3,5ggr/v: en friståendeträning, två redskapsträningar och en i 

specialhall (varannan vecka) 

- Gymnaster som tränar 4ggr/v: en fristående, tre redskapsträningar, beroende på 

träningstider i specialhallarna så kan en av dessa eventuellt vara en trampolintid. 

 

För samtliga gymnaster i röda sektionen gäller närvarokrav 75% på träningarna, då vi har 

många barn på kö till tävlingstrupperna. För de som vill träna mindre än tre gånger i veckan 

kan vi istället erbjuda plats i någon av våra GFF-grupper. För att garanteras plats på tävling 

gäller 100% närvaro under tävlingsträning. Detta är även önskvärt på 

Hammarbygymnasternas egna arrangemang. 

https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/gymnastik/portal/pw/utvecklingsmodellen/
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Gymnasterna i den röda sektionen längtar till nästa träning när de lämnar hallen och ser 

långsiktigt på att träna och tävla gymnastik. Gymnasterna förstår att fysisk förberedelse 

(styrka, flexibilitet och uthållighet) går hand i hand med den grenspecifika träningen. 

 

Som Hammarbygymnast tränar man efter de regler som är uppsatta i truppen och strävar 

efter att alltid göra sitt bästa. 

 

Gymnasterna i den röda sektionen kommer under året att erbjudas att delta vid tävlingar 

sammansatta av gymnaster från flera olika trupper. Dessa tävlingar ger gymnasterna 

möjlighet att utmanas och tävla på sin individuella nivå men behålla den sociala tillhörigheten 

med sin ordinarie trupp. Vid dessa tävlingar söker varje gymnast individuellt till avsedd 

tävling och alla som söker genomgår en uttagningsprocess.  

 

Tävlingar 

Röda sektionen tävlar på nivå 3, 4 & 5 och deltar på en till tre förenings- och/eller 

regionstävlingar per termin. Tävlingsresultatet står aldrig i centrum.  

 

Tävlingarna äger i huvudsak rum inom regionen för att minimera resor och övernattningar, 

men oftast sker en tävling per termin i annan region där övernattning krävs. 

 

Ledarna i röda sektionen 
Ledarna för trupperna är engagerade i gymnasterna och träningarna. De 

kompetensutvecklar sig kontinuerligt och deltar i föreningens internutbildningar. Ledarna har 

välplanerade terminer, träningar och utvärderar såväl träningar som tävlingar löpande. 

 

Ledarna är ansvariga för att under tävling alltid välja övningar efter Gymnastikens gyllene 

regel: ”Övningsvalet och kompositionen i ett program ska aldrig försvåras på bekostnad av 

det stilmässiga och tekniska utförandet”. Dvs gymnasterna tävlar bara på övningar som de 

behärskar. 

 

Ledarna förstår att vi är en förening där vi har ett gott samarbete med alla grupper i 

Hammarbygymnasterna. De tillmötesgår så lång det är möjligt alla gymnaster och ledares 

behov och önskemål och värnar om ett långsiktigt tränande. 

 

Föräldrarna i röda sektionen 
Som förälder till barn i truppsektionen känner du till Svensk Gymnastiks utvecklingsmodell 

och Hammarbygymnasternas värdegrund. 

 

Utvecklingsmodellen 

Hammarbygymnasternas värdegrund 

 

Trupperna i röda sektionen ska ha ett engagerat föräldrateam där alla deltar på samtliga av 

föreningens egna arrangemang. Utöver det är alla gymnaster representerade av en förälder i 

någon av nedanstående grupper under året samt på truppens föräldramöten. 

 

Kassör: en person som ansvarar för truppens lagkassa 

https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/gymnastik/portal/pw/utvecklingsmodellen/utvecklingsmodellen/
http://www.hammarbygymnasterna.se/sida/?ID=99200
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Tyckare/domare: till samtliga tävlingar truppen anmäler sig måste vi medtaga minst en 

domare/tyckare. Därför kräver truppen att minst 4 (men gärna fler) ingår i denna grupp. 

Introduktionsutbildning till att vara tyckare genomförs i Hammarbygymnasternas regi i 

samband med HGTC, därefter erbjuder föreningen Svenska Gymnastikförbundets 

vidareutbildningar kostnadsfritt. Domararbetet vid tävlingar arvoderas av tävlingsarrangören. 

 

Arrangemang: denna grupp sammankallar och fördelar arbetet för övriga föräldrar vid 

Hammarbygymnasternas egna arrangemang, så som HGTC och HG-galan. 

 

Lagkassa: gruppen hittar inkomstkällor (försäljning, sponsring mm) till lagkassa som senare 

används till bland annat läger, tävlingar, lagaktiviteter och tävlingskläder. 

 

Kläder: gruppen hjälper ledarna med mätning och beställning av tävlings- och 

defileringskläder när det blir aktuellt. 

 

Samkväm: en gång per termin ska truppen genomföra en gemensam aktivitet utanför 

gymnastikhallen. Tex, bowling, picknick eller annat som stärker truppsammanhållningen. 

 

Tävlingar och läger: Hjälper till att boka kost, logi, hallar och transporter vid egna 

träningsläger och tävlingar utanför Stockholm. 


