
 

Årsredovisning för 

 

Landskrona Kvinnliga Gymnastikförening 

844000-0738 

 

Räkenskapsåret 

20190101 - 20191231 

 

 

Fastställelseintyg 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Undertecknad styrelseledamot i Landskrona Kvinnliga Gymnastikförening intygar att 
resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på ordinarie 
föreningsstämma den 11 april 2020.  
 

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med 
originalen.  

 

_____________________________________________ 

Ort, datum 

 

 

_____________________________________________ 

Underskrift 

 

_____________________________________________ 

Namnförtydligande 

  



 

 

Årsredovisning för 

 

 

Landskrona Kvinnliga Gymnastikförening 

844000-0738 

 

Räkenskapsåret 

20190101 - 20191231 

 

 

 

Innehållsförtecking: 

 

Förvaltningsberättelse 

Gruppernas beskrivning av årets aktiviteter 

Resultaträkning 

Balansräkning 

Noter 

Underskrifter 

 

  



Förvaltningsberättelse 

 

Styrelsen för Landskrona Kvinnliga Gymnastikförening (LKGF), 844000-0738, med säte i Landskrona 
får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019. 

 

 

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 Utvecklingsmodellen. 
Föreningen har fortsatt att växa utifrån antalet aktiva medlemmar och de sportsliga framgångarna 
har fortsatt varit på hög nivå. 

 

 

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret 

Dessvärre utsattes föreningen under sommaren 2019 för ett ekonomiskt bedrägeri som fullbordades 
och en ansenlig summa betalades ut till ett utländskt konto utan vare sig faktura eller annat giltigt 
ekonomiskt underlag. Utbetalningen skadade föreningens ekonomi väsentligt och en polisanmälan 
upprättades. Ordförande har upprepade gånger talat med både polis och bank och det har via 
bankens bedrägeriavdelning konstaterats att pengarna är uttagna från mottagarkontot, vilket 
innebär att föreningen har mycket liten chans att någonsin kunna få tillbaka dessa pengar. I allt 
väsentligt får de betraktas som förlorade. Polisen har under hösten ställt kompletterande frågor och 
har även de konstaterat att det inte finns något de kan göra som skulle kunna leda till att pengarna 
återbetalas till föreningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gruppernas beskrivning av årets aktiviteter 

 
Nybörjare – Fortsättning 
 
Gruppen har under året bytt tränare från Doruntina Goxhuli. De tränar på måndagar mellan klockan 
18-19:30 och består av 8 flickor.  
 
De har under året fortsatt att utveckla sina färdigheter fysiskt men också sin handredskapsteknik.  
Under våren och hösten är det tänkt att de ska börja öva på de nya programlängorna som 
komponerats till stegsystemet.  
 

På-Väg-Upp (PVU) 

PVU-gruppen började sin träning i september 2019. Efter 2 månader hade de sin första tävling i 
Staffanstorp. Då det var första PVU-tävlingen deltog de endast i fristående. Resultaten var positiva 
och Maria vann 1:a plats och Martina 4:e plats. 

Flickorna tränar hårt men har fortfarande svårt att övergå från lek gruppen till tävling gruppen. De 
hade också ett fint uppträdande på Juluppvisningen. 

 

Mellangruppen 

Under året som gått har mellangruppen bestående av Maiah, Bella, Greta, Leonita, Helen, Aida & 
Cornelia tränat, tävlat och haft uppvisningar. Gymnasterna tränar 3-4 dagar mellan 2-3h per träning. 

De tränar och tävlar både individuellt och trupp. Under jullovet fick gymnasterna lära sig nya 
program inför den nya tävlingsstegen som börjat gälla nu 2020.  

Huvudtränare för gruppen är Erika med hjälp av Åsa, Wilma, Emma B och Jenny. 

 

RG-Elit 

I starten av 2019 gjorde juniortruppen bestående av Tuva, Astrid, Emma, Sanna och Alma en satsning 
internationellt tillsammans med Meja, nybliven senior för att nå JEM / EM. Tyvärr lyckades inte 
truppen uppnå de poäng som krävs av Svenska Gymnastikförbundet för att kvalificera sig till stora 
mästerskap. Meja var sjuk och skadad vid kvalificeringstillfällena och missade därmed också chansen. 

Under vårens inledande tävlingar nationellt kammade gymnasterna hem fina resultat. Meja deltog 
tillsammans med landslaget och hemmaklubbens Tuva och Astrid på en del internationella tävlingar. 

Vid JSM/ SM i Malmö tog LKGF en hel rad medaljer. Meja, Lucia och Celine blev bronsmedaljörer i 
lag, Meja bronsmedaljör i all around och sedan det blev brons i tunnbandsfinal och guld i käglor. 

Tuva blev individuell JSM mästarinna, det blev guld för LKGF i lagtävlingen och guld i trupptävlingen. 
Truppen bestod av Alma, Astrid, Tuva, Emma och Sanna. I lagtävlingen ingick även Linnea. 

I finaltävlingen blev det massor med deltagande av LKGF och Tuva hämtade hem ett guld, två silver 
och ett brons. Juniortruppen gjorde processen kort och avslutade på ett föredömligt sätt med bra 
körning och guld. Totalt 12 medaljer till LKGF! 



Vid L.I.S.A:s festligheter på ”Lagunen” hade LKGFs gymnaster uppvisning, Emma Sandell tilldelades 
”Ung ledare stipendium”, Tuva och Meja fick ”Ungdomsstipendium”. En trevlig tillställning.  

Under sommaren hade vi Milena med på UEG läger i Österrike under en vecka, bland duktiga 
gymnaster från nästan hela Europa. En spännande och lärorik upplevelse. Tränare var f.d. 
världsstjärnor från Ryssland och Bulgarien. 

Sommarlovet bjöd även på Bulgarisk gästtränare som under ca. två veckor komponerade nya 
program till de gymnaster som önskade, samt två program för seniortrupp. 

I juni kom besked att Meja blivit uttagen i det svenska lag som skulle representera Sverige vid VM i 
RG i Baku, Azerbaijan i september. Så det blev en tuff sommar och höst, för Meja i träningshallen och 
även en del internationella förberedelser. Meja blev därmed klubbens femte gymnast att 
representera på VM – de tidigare som lyckats med den meriten är Åsa Arlebo, Emese Gerentser, 
Johanna Bonow och Josefine Olsson. 

Under hösten blev det fler tävlingsframgångar för LKGF, där vi även fick se en juniorduo med Emma 
och Linnea. Vid summeringen av Riksserien fick LKGF följande resultat: 
Totalvinnare Junior Bas 2019: Emma Jönsson 
Totalvinnare Junior FIG: Tuva Henckel 
Bronsmedaljör Senior FIG: Meja Engdahl Petersson 

Svenska Cupen i Uppsala och Höstpokalen på hemmaplan avslutade det nationella tävlingsåret med 
fina placerinagar av LKGFs gymnaster. 

Vid Götalandsmästerskapen i Göteborg i december gjorde LKGFs seniortrupp premiär med sikte på 
NM 2020 i Kristianstad. 

Under 2019 har RG elit bestått av: 

Alma Månsson, Astrid Kristensson Nilsson, Celine Vergara, Emma Jönsson, Linnea Larsson, Milena 
Kovalenko, Lucia Modeer Castro, Meja Engdahl Petersson, Sanna Agic, Tuva Henckel och Miranda 
Aarstad.  

Tuva Henckel har tillhört juniorlandslaget och Meja Engdahl Petersson, seniorlandslaget i rytmisk 
gymnastik. 

Tränare runt de framgångsrika gymnasterna har varit: 

Emma Sandell 
Emma Lindahl 
Emma Baker 
Erika Gustafsson 
Åsa Christensson 
Jenny Engdahl 

Flickorna har normalt fem fasta träningstillfällen per vecka, men vid lov och viktiga event ökas denna 
träningsdos betydligt. En gång per vecka ingår balett-träning. 
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