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Verksamhetsberättelse år 2022 för Landskrona Kvinnliga  

Gymnastikförening 

1. Fakta om året som gått 

Styrelsen för LKGF lämnar härmed verksamhetsberättelse för 2022 och verksamhetsplan för 

2023. 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 

Ordförande   Emma Lindahl 

Kassör   Anna Lindahl assisterad av Meja Engdahl 

Sekreterare   Caroline Westin 

Ledamot   Mohe Eddin Norman 

Ledamot    Jenny Engdahl 

Suppleant   Ylva-Li Strandsjö 

Suppleant   Janeth Hantoft 

Revisor   Helena Ragnemalm 

Valberedningen (sammankallande) Sanja Sejdinovic 

Ombud L.I.S.A  Jenny Engdahl 

 

Styrelsen har haft nio styrelsesammanträden och ett årsmöte. 

Föreningen har haft 84 betalande medlemmar vid årets slut. 

 

2. Styrelsen berättelse 

Under våren hölls två uppvisningar, en mitterminsuppvisning samt en sommaruppvisning. 

Under hösten hölls även då två uppvisningar, en mitterminsuppvisning samt en 

juluppvisning. Vid samtliga tillfällen har föreningen haft försäljning; cafeteria och lotteri. I 

september genomförde Landskrona Kvinnliga gymnastikförening Sydstegen, tävlingen hölls i 

Puls arena. Under året som gått har föreningen haft olika försäljningar; Newbody och 

Sverigelotter. Föreningen har under året haft sponsring via Citygrosskvitton, Sponsorhuset 

och Svenska Spel. Under 2022 startade föreningen ett större arbete kring utveckling och 

förbättring av föreningens miljö med syfte att svetsa samman gymnaster, ledare och 

vårdnadshavare för att våra gymnaster ska kunna utvecklas så långt som möjligt i sin 

gymnastikutveckling. Arbetet utfördes i flera steg genom diskussionsmöten med bland annat 

styrelsen, tränare, föräldrar och representant från Svenska gymnastikförbundet 

representant Christel Attermalm. Arbetet har mynnat ut i flera rutindokument sett ur olika 

perspektiv; tränare, föräldrar, gymnaster. Rutinerna ska hållas ”levande”  



och reviderar allt eftersom för att passa aktuella tränare  

och tränings/tävlingsgrupper. 

 

3. Verksamhetsberättelse tränings och tävlingsgrupper 2022 

Året 2022 inleddes med nedstängning och restriktioner vad gällde träning  

och tävling för hela verksamheten i rytmisk gymnastik pga. ett nytt utbrott  

av Covid – 19 i form av namnet Omikrom. 

Tävlingar fick genomföras digitalt de första månaderna och våra  

träningsgrupper fick en senare start på terminen än vad som var planerat. 

Ett krig startades i Ukraina som också i viss mån påverkade klubbens gymnaster. 

I februari kunde dock verksamheten börja något sånär normalt och säsongen inleddes för 

klubbens bästa gymnaster i Uppsala med NM kval. Matilda Westin och och Emma Jönsson 

vann Duo tävlingen och Milena Kovalenko belade en fin fjärdeplats. Alla tre var därmed klara 

för att representera Sverige i det prestigefyllda Nordiska Mästerskapet i maj i Uppsala.    

De lite yngre gymnasterna tävlade på närmre håll och visade god kvalité på Sydstegens 

tävlingar under våren.  

Förberedelser inför NM fortgick och Matilda & Emma lyckades knipa en fin fjärdeplats, 

medan Milena avstod tävlande pga. en skada. 

I starten av juli var det JSM och SM i Örnsköldsvik där LKGF var väl representerat. I junior SM 

knep Milen två bronsmedaljer i grenarna tunnband och käglor och i senior SM blev det brons 

i Duo genom Matilda och Emma. Att flickorna kunde hålla fokus under tävlingsdagarna är en 

bravad, då det var upp emot 40 grader i tävlingshallen eftersom Örnsköldsvik drabbades av 

en rejäl värmebölja just vid denna tidpunkt.  För några av klubbens gymnaster blev detta 

även karriärens sista tävling.  

Under vårmånaderna fick klubben fyra nya tävlingsgymnaster som flytt kriget i Ukraina.  Alla 

väldigt tacksamma över att kunna få träna rytmisk gymnastik. 

Samtliga grupper hann även avverka två uppvisningar under vårterminen även om det blev 

en försenad start. 

Under sommarlovet har LKGF haft gratis träning vis sex tillfällen för ”prova på” samt redan 

befintliga medlemmar i träningsgrupperna. Och de yngre tävlingsgymnasterna har haft 

möjlighet att vara på träningsläger på Lingvallen.  

I september arrangerade klubben en ”Sydstegen” tävling i Puls Arena med deltagare från 

klubbar i Skåne och Småland. Ca. 100 gymnaster visade upp sina färdigheter under 

tävlingsdagen. 

I samband med Höstlovet i november hade LKGF för första gången på  

flera år en internationell gästtränare för tävlingsgymnasterna. 

Detta fungerade mycket bra och kändes inspirerande och givande.  



Gymnasterna har tävlat mycket under hösten och de har hunnit  

med både Sydstegen, Riksserien, Lag JSM/SM, RG Friends Masters och Nevis Cup. 

Glädjande är den nya Duon med Matilda Westin och Sofie Bonde  

som knep en silvermedalj vid RG Friends Masters.  

Under hösten har vi även hunnit med två uppvisningar inom klubbens ram,  

deltagit på en föreningsdag arrangerad av Landskrona Idrottsföreningars  

samorganisation och startat upp gruppen RG – lek på nytt. 

Fyra ledare för tävlingsgrupperna har genomgått en specialutbildning  

i Stockholm genom Svenska Gymnastikförbundet. Två ledare har genomfört 

förbundsdomarutbildning och två ledare har genomfört Regionsdomarutbildning.   

Under 2022 har vi haft följande grupper och tränare: 

RG – lek med Bella Oltner och Greta Bajraktari som ledare 

Gymnastikskola RG – Nybörjare med Meja Engdahl, Sofie Bonde, Linnéa Larsson, Helen 

Noman och Milena Kovalenko som ledare 

Gymnastikskola RG – Fortsättning med Meja Engdahl, Linnéa Larsson och Emma Jönsson 

som ledare 

På väg upp med Sanja Sejdinovic, Jenny Engdahl, Erika Gustafsson, Emma Lindahl och Meja 

Engdahl som tränare 

Mellangruppen med Erika Gustafsson, Jenny Engdahl, Meja Engdahl, Emma Lindahl, Emma 

Sandell och Sanja Sejdinovic som tränare    

RG elit med Jenny Engdahl, Meja Engdahl, Emma Lindahl, Erika Gustafsson, Emma Sandell 

och Sanja Sejdinovic som tränare  

  

4. Verksamhetsplan 2023 

År 2023 kommer Landskrona Kvinnliga GF att satsa mycket på utbildning av sina unga och 

ambitiösa ledare. Ett nytt utbildningssystem kommer att införas under 2023 genom Svenska 

Gymnastikförbundet. Målet är att alla yngre ledare under året ska genomgå Baskurs samt 

Steg 1 för rytmisk gymnastik. Allt för att säkerställa en god och säker träningsmiljö för 

klubbens gymnaster. 

Genom uppvisningar och tävlingar hoppas vi kunna utveckla och sporra klubbens gymnaster 

att förkovra sig inom den rytmisk gymnastiken samt bibehålla medlemsantalet på en stabil 

nivå och på så sätt säkra klubbens återväxt efter några tuffa ”pandemi” år. 

Planering finns för diverse försäljningar som möjliggör inbjudan av  

internationell gästtränare för gymnastisk utveckling och inspiration. 

Vi kommer även att jobba vidare med lägerverksamhet på  

klubbnivå och utbyte med andra klubbar runt om i Sverige och kanske även i utlandet. 



 

Planerade grupper för 2023:  

RG – lek på torsdagar kl. 17:00 – 18:00 ålder 4 – 6 år med ansvariga: Bella o Greta    

Gymnastikskola RG Nybörjare på måndagar kl. 16:30 – 18:00 med ansvariga: Sofie, Helen o 

Milena 

Gymnastikskola RG Fortsättning på måndagar kl. 18:00 – 20:00 med ansvariga: Linnéa o 

Emma 

PVU på måndagar, tisdagar o fredagar med ansvarig: Sanja 

Mellangrupp på tisdagar, onsdagar, torsdagar, lördagar o söndagar med ansvarig: Jenny, 

Meja o Emma  

RG elit på tisdagar, onsdagar, torsdagar, lördagar o söndagar med ansvarig: Jenny, Meja o 

Emma   

 

 


