
Förvaltningsberättelse 

 

Styrelsen för Landskrona Kvinnliga Gymnastikförening (LKGF), 844000-0738, med 
säte i Landskrona får härmed avge förvaltningsberättelse, verksamhetsberättelse 
och årsredovisning för räkenskapsåret 2020. 
 

Allmänt om verksamheten - Förvaltningsberättelse  
LKGF har under året fortsatt att utveckla verksamheten med att erbjuda unga tjejer i 
området möjlighet att utöva Rytmisk Gymnastik. Inom ramen för årets verksamhet 
har föreningen fortsatt sitt arbete med att utveckla föreningen utifrån 
Gymnastikförbundets riktlinjer med fokus bl a på visionsmålen, värdegrund och 
utvecklingsområden. Föreningens styrelse har deltagit i SISU´s “Föreningskunskap 
om styrelsens roll”, juni 2020. Ledare och dela av styrelsen har deltagit vid Skånes 
Gymnastikförbunds “Föreningskunskap”, februari 2021. 
Året 2020 har varit påverkat av “Covid-19” som i sin tur har begränsat träningen, 
tävlingssammanhang och uppvisningar under året.  
 

 

Verksamhetsberättelse år 2020 för Landskrona kvinnliga gymnastikförening 

 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 
 

Åsa Christensson   Ordförande 

Olivia Kristensson-Nilsson  Kassör 
Viveca Oltner   Sekreterare   

Artan Bajraktari   Ledamot 
Alexzandra Moberg   Ledamot 
Elin Malm   Suppleant 
Lindi Arstedt    Suppleant 
Ann-Christine Svensson Revisor 
Jenny Engdahl   Valberedning (sammankallande) 
Erika Gustavsson   Valberedning 

Åsa Christensson  Ombud till L.I.S.A 

Jenny Engdahl  Adjungerad 

 

Antal medlemmar: 

6 år och yngre:  9 st. 
7-12      50 st. 
13-20     34 st.  
0 -20 (ledare)  4 st. 
21-40 (ledare/styrelse) 11 st. 
41-60 (ledare/styrelse) 4 st. 
61-    1 st. 
 

Medlemmar      124 st. 
Ledare och styrelsemedlemmar   20 st.  



Årsberättelse 2020,  grupper i LKGF, där respektive ansvarig ledare skrivit lite 
om sin grupp. 
 

”RG lek” 
  

Rg lek heter gruppen som riktar sig till dom allra minsta barnen, dom är mellan 3-5 
år. Vi har vår träning på söndagar mellan 10.15-11. Vi tränar balans och motorik och 
barnen får prova på olika sätt att röra sig, så som att springa, krypa, åla, hoppa, rulla 
osv. Vi testar också på dom olika handredskapen som finns i Rg, tex boll och band. 
Vi tränar även på att lära oss stå på led, lära sig att lyssna och vänta på sin tur. Att 
tillsammans ha roligt i en idrott med mycket lek och att vara en bra kompis till dom 
andra i gruppen. Ledare Lindi och hjälptränare Rinesa.  
Mvh Lindi  
 

Celine Vergara har inte inkommit med någon rapport för 2020. 
Träningstiden har varit måndagar kl. 17:00 – 18:30. 
Ledare: Celine Vergara, Lucia Modeér Castro, Alma Månsson, Marita Joona och 
Linnea Larsson 

Vad gäller antalet gymnaster har det synnerligen varit skiftande och lidit stort pga. 
Covid 19 restriktioner. 
Gruppen tränar och provar på de mest grundläggande färdigheterna i rytmisk 
gymnastik med kroppen och samtliga handredskap. Allt under lekfulla former.  
 

 

”Nybörjare fortsättning” 
 
Nybörjare fortsättning har under året fortsatt att utveckla sina grundläggande 
kunskaper med samtliga handredskap samt inom kroppsteknik. Gruppen utökades 
med fem flickor som men precis som i andra grupper har närvaron till stor del 
präglats av Covid-19. 
Ansvarig har fortsatt att vara Meja Engdahl Petersson. 
Gruppen tränar måndagar kl. 18:00 – 20:00   
 

”På Väg Upp” 
Pvu består för närvarande av 5 tjejer, som tränar 3 gånger i veckan, har en 
balettklass en gång i veckan. Vi startade 2020 entusiastiskt, på humör för tävlingar, 
men inte allt gick enligt planen på grund av covid. Pvu tränade hårt hela året, liksom 
hela LKGF, särskilt under sommarlovet, där de fick träna med alla grupper 
tillsammans och med alla tränare, vilket bidrog till en positiv träningsatmosfär trots 
sanktionerna. 
Gruppen tränare måndagar kl. 18:00 – 20:00, tisdagar kl. 17:00 – 20:00 och lördagar 
kl., 11:00 – 13:00 

  

  

Årssammanfattning Mellangruppen: 

2020 började med att sju gymnaster tävlade i fria klassen på riksserien. Därefter 
drabbades världen av en hård pandemi och alla tävlingar ställdes in en efter en. 



Under året har träningens fokus varit redskapsteknik och kroppsteknik på olika sätt, 
bland annat genom modern dans och balett. Under slutet av hösten och början av 
vinter stängdes tyvärr hallen och vi började med zoom träning. Under året har vi 
testat på att ha en digital uppvisning samt haft läger på Lingvallen. I nu läget är vi 
sex gymnaster i mellangruppen med Erika som huvudtränare. Hjälptränare har varit 
Emma L, Emma B, Lucia, Jenny, Meja & Åsa.  
  

Med vänlig hälsning, Erika  
 

 

 

”RG – elit” 

 

RG – elit är föreningens äldsta grupp och den som tränar mest och på högst nivå. 
Eventuella landslagsgymnaster återfinns i denna grupp. År 2020 startade ut med att 
LKGF hade en landslagsgymnast i seniorlandslaget; Meja Engdahl Petersson. 
 

Inför 2020 var målet inställt mot NM i Kristianstad för flertalet gymnaster i RG elit, då 
LKGF satsat hårt på en seniortrupp. Men även individuellt var målet att delta i det 
svenska laget för Meja, som även ingick i truppen.   
 

I januari var Landskrona och LKGF värd för ett landslagsläger där förberedelseran 
för de individuella gymnasterna var primär. Dessutom var Meja förhandsnominerad i 
laget som skulle representera Sverige vid NM. 
Under februari arrangerade LKGF Riksserien 1 i Puls arena och hela den svenska 
eliten var på plats. LKGF genomförde finns tävlingar med en del skiftande 
prestationer av klubbens gymnaster. Tävlingen gällde även som kvalificering inför 
det stundande Nordiska Mästerskapet. 
 

Vid NM representerades LKGF av följande:  
Meja Engdahl Petersson individuell gymnast, samt seniortrupp 

Tuva Henckel, seniortrupp 

Sanna Agic, seniortrupp 

Astrid Kristensson Nilsson, seniortrupp 

Lucia Modéer Castro, seniortrupp 

Rebecca Braun, coach individuellt 
Emma Sandell, domare  
Jenny Engdahl, Head of Delegation team Sweden 

 

Resultaten blev två brons och ett silver till gymnaster från LKGF. Seniortruppen blev 
sedermera tilldelad Landskrona Idrottsföreningars samorganistaions högsta 
utmärkelse för bästa idrottsliga instas under 2020 – ”L.I.S.A.s guldmedalj”. 
 

Strax efter mästerskapet stängde en hel värld ned och samtliga tävlinga försvann 
under våren och sommaren inkluderat JSM/ SM. 
 

Träningen fick inriktas på basala former som kast och handredskapsteknik, styrka 
samt grundläggande kroppsteknik. Och de tre tävlingsgrupperna samkörde mycket 



av sin träning för att förbereda de yngre för högre kapacitet i ev. kommande 
tävlingsprogram. 
 

Många av LKGFs bästa gymnaster försvann under sommar och starten av hösten. 
Kvar fanns tre tappra gymnaster i RG – elit; 
Emma Jönsson och Milena Kovalenko tillsammans med Liusiya Koroleva. 
 

Under oktober kunde en enda rikstävling genomföras i Lindesberg och LKGF var 
naturligtvis på plats med Milena och Emma. Båda gymnasterna genomförde 
tävlingen efter förmåga.      
Under december genomfördes en landslagstest digitalt där både Emma och Milena 
var deltagare. Denna test tillsammans med tävlingsresultat låg sedan till grund för att 
LKGF fick en ny gymnast i juniorlandslaget; Milena Kovalenko inför 2021. 
 

Jenny Engdahl, ansvarig tränare för RG - elit 
 

  
   
 


