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Föreningen Dackegymnasternas ordförande
Dackegymnasterna är en av Växjös största föreningar med över 1000 aktiva gymnaster och ca 250 ledare och sex
anställda.
Senaste året har präglats av uppstart efter coronapandemin och vi som förening har fått jobba tillsammans för att ta
oss tillbaka till en mer normal verksamhet igen. Energin och engagemanget inom föreningen är stor vilket vi är
mycket glada för!
Vi är också glada att så många fortsatt att hålla i gymnastiken bland gymnaster och ledare som nu kunnat träna på
och tävla som vanligt under större delen av verksamhetsåret. Gymnastiken är en viktig träningsform och social plats
för medlemmarna vilket är något vi kommer att fortsätta jobba för vid varje tillfälle som ges. Därför vill jag även
särskilt uppmuntra till att ni vill fortsätta utbilda er och att vi kan ses på framtida ledarträffar.
Under året har antalet anställda utökats och vi hälsar särskilt välkomna till Tara, Molly och Ebba.
Tack för detta året!
/Björn
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Styrelsen har sammanträtt med styrelseprotokoll 13 gånger under verksamhetsåret.
Styrelsearvode har utgått med 50 kr per möte.
Kansliet har under året varit öppet, dagtid och kvällstid.

Omfattning
Föreningen är medlem i Svenska Gymnastikförbundet och Gymnastikförbundet Sydost.
Under året har föreningen haft ca 1100 betalande medlemmar. Verksamhet har bedrivits på Araby Park Arena,
Gymnastikens Hus, Gustavslundskolan, Hovshagaskolan, Högtorpsskolan, Ingelstad sporthall, Lillestadskolan,
Pilbäckskolan, Sandsbro skola, Teleborgshallen, Ulriksbergskolan samt Östra lugnets skola.
Verksamheten omfattar 48 grupper som har tränat 121 veckotimmar.
Föreningen har haft 182 aktiva ledare under året.
Medlemsavgift har varit 200 kr/år.
Träningsavgiften har varit följande/termin:
Familj, AKG, Dans & Show & 4–5 år
800 kr
(1 h/vecka)
Pojkar C
900 kr
(1,25 h/vecka)
Parkour, Flick/pojkgrupp & 6–7 år
975 kr
(1,5 h/vecka)
Flickgrupp
1150 kr
(2 h/vecka)
AMT (Vuxen)
1250 kr
(2 h/vecka)
TF-grupper, TUH
1525–1800 kr (3–4 h/vecka)
Trupperna
1525–2150 kr (3–6,5 h/vecka)
Juniortruppen
2250 kr
(7 h/vecka)
Ungdomstruppen
2800 kr
(9,5 h/vecka)
I samband med terminsstart både hösttermin och vårtermin har ledarträffar genomförts, med både teoretiska och
praktiska inslag.
Säker och trygg förening
Arbetet med säker och trygg förening har gått över till en nyinrättad trygghetskommitté som arbetar löpande med
föreningens trygghetsfrågor.
Idrottslyft/projektstöd
Omställningsbidrag till följd av corona.
Alla kan gympa bidrag för gymnaster med funktionsvariation

Kommittéer
Barnkommittén: Har jobbat aktivt under året. Har bland annat jobbat på framtagande av lektionsplaneringar till
vår barnverksamhet.
Truppkommittén: Har under verksamhetsåret träffats kontinuerligt för att vidareutveckla vår truppverksamhet.
Ett stort arbete med den årliga enkäten samt arbetet med fördelningen av grupp har gjort under våren.

Tävlingskommittén: Har arbetat med planering och genomförandet av 2 regionala tävlingar (Sydostmästerskapet
Nivå 3–6 (HT-21) och Sydostmästerskapet Nivå 5, 8-9 (VT-22) samt en rikstävling (Riksfemman öppen klass 13
år och äldre och Rikstrean Dam 13-16 år)

Tävlingar
Under verksamhetsåret har Dackegymnasterna deltagit i följande tävlingar på lokal, regional och riksnivå.
Rikstävlingar
16 oktober 2021

Riksfyran 13-16 år

Eskilstuna

1 lag

23 oktober 2021

Riksfemman öppen klass

Göteborg

2 lag
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Uppvisningskommittén: Planerat, lärt ut programmen och genomfört för föreningens våruppvisning i Fortnox
Arena.
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13 november 2021

Riksfyran öppen klass 13 år -

Örebro

2 lag

20 november 2021

Rikstvåan 13 år -

Värmdö

1 lag

9-10 april 2022

Riksfemman öppen klass 13 år - Växjö

2 lag

30 april – 1 maj 2022

Rikstvåan 13 år -

Halmstad

1 lag

7-8 maj 2022

Riksfyran

Helsingborg

1 lag

14-15 maj 2022

Rikstvåan

Järfalla

1 lag

11-12 juni 2022

USM

Haninge

1 lag

Regiontävlingar
17 oktober 2021

Digital sydost nivå 3-6

8 lag

31 oktober 2021

Digital sydost nivå 7-9

18 lag

20 november 2021

Sydostmästerskapen nivå 7-9

Vetlanda

6 lag

27 november 2021

Sydostmästerskapen nivå 7-9

Holmsjö

8 lag

4 december 2021

Sydostmästerskapen nivå 3-6

Växjö

10 lag

2 april 2022

Sydostmästerskapen nivå 8-9

Karlskrona

3 lag

3 april 2022

Sydostmästerskapen nivå 6-7

Karlskrona

6 lag

7 maj 2022

Sydostmästerskapen nivå 5 och 8

Växjö

7 lag

Klubbmästerskap
2021

Nivå 4-6

8 lag

2021

Nivå 7-8

13 lag

Läger
Under verksamhetsåret har Dackegymnasterna haft läger under skollov både för våra medlemmar, vår kö och
öppna för alla.

Kurser
Under året har ett stort antal ledare erbjudits möjlighet till vidareutbildning.

Representation
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Representanter ifrån föreningen har deltagit på möten angående utvecklingen i Arenastaden. Styrelsen har deltagit
på två styrelsekonferenser via RF-SISU och GF Sydost.
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Ledarvård
Dackegymnasterna genomförde en ledarkick-off i september 2021 och en ledarkonferens, och i juni 2022 hölls en
ledaravslutning.

Stipendier
Under vårshowen delades stipendier ut till Mia Hageskog och Tilly Anderfors.

Årets resultat
Enligt framlagd balans- och resultaträkning var det egna kapitalet vid verksamhetsårets slut 2 836 846 kr.
Årets resultat visar en vinst på 379 343 kr.
Växjö 2022-10-20
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