Vi vill skapa Västsveriges
Gymnastikcentrum
I Alingsås

Förslaget
utarbetat av
Gymnastikens Hus och AIF Gymnastik

Förverkligas i
samverkan

Gymnastikens Hus ekonomiska förening
bildades 2006 av:

Gymnastikens Hus invigdes i september 2007

Resultatet av 5 års arbete i Gymnastikens Hus
AIF Gymnaster - Kvalité idag/Toppnivå.
1. Kvinnlig Artistisk Gymnastik 2. Manlig Artistisk Gymnastik
Lisa Brynggård, Ada Blomgren
Erika Börjesson Elvira Martin
Tova McCartney Julia Mägi
Matilda Nordström

Tävlar på regional nivå.
Tränar 10 tim/vecka
Mål- ?.

Jonathan Börjesson, Edwin Nääs
uttagna till
Svenska Gymnastikförbundets
utvecklingsgrupp

3.Trampolin.

Petter Wedberg, Herman Pettersson
uttagna till landslagets
utvecklingsgrupp
Andreas Garpenbring
på väg kvala in.

Tävlar på nationell nivå.
Tävlar på internationell nivå.
Tränar 15 tim/vecka och behöver öka till 25
2011(Petter Wedberg).
tim/vecka.
Mål-Idrottsgymnasium
Svenska mästare i pojkklassen RM 2
2012 (Jonathan Börjesson och Edwin
Nääs)
Mål-Idrottsgymnasium

Resultatet av 5 års arbete i Gymnastikens Hus
AIF Gymnaster - Kvalité idag/Breddverksamhet.

Våruppvisning i Nolhagahallen 28 april 2012.
Inför mer än 500 entusiastiska åskådare visade AIF gymnastik
allt från Barngymnastik till Artistisk gymnastik och Trampolin på elitnivå

Resultatet av 5 års arbete i
Gymnastikens Hus/Ledare på toppnivå

Jens Hummel
Tränare i AIF Gymnastik
Artistisk gymnastik
Meriter som domare i OS
London och flera VM
tävlingar

En av tre svenska domare
i OS i London 2012
2012-03-29
Tre svenskar kommer att ingå i
domarpanelerna i OS i London: Marianne
Zetterman i kvinnlig artistisk gymnastik,
Jens Hummel i manlig artistisk gymnastik
och Jenny Söderlund i trampolin. Jens Hummel. Jens dömer sitt första OS,
men har dömt tre VM och 4 EM tidigare.

Bosse Jansson
Tränare i AIF Gymnastik Trampolin
RESULTAT
SM i Manlig Artistisk gymnastik,
Sofielunds Idrottshus i Malmö 30/3 - 1/4 2012.

Meriter som ledare och tränare för
gymnaster i GK Frivolten, AIF Gymnastik
och tävlingsledare för Frivolten Cup under
många år.

Svensk mästare RM 2 allround
Jonathan Börjesson, Alingsås Idrottsförening
Svensk mästare RM 2 ringar
Jonathan Börjesson, Alingsås Idrottsförening
Svensk mästare RM 2 hopp
Edwin Nääs, Alingsås Idrottsförening

Petter Wedberg /trampolin.
Svensk ungdomsmästare 2011

Svensk mästare RM 2 barr
Edwin Nääs, Alingsås Idrottsförening

Svensk Cupmästare 2010-12
Tvåa juniormästerskap 2012
Uttagen till juniorlandslaget 2012

Resultatet av 5 års arbete i Gymnastikens Hus/
Berömt som gymnastikhall för svensk gymnastikelit
Lägerverksamhet i
Gymnastikens Hus 2010/2012:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KFUM Stockholm
Hammarbygymnasterna
Brommagymnasterna
Halmstad Frigymnaster
GK Motus Salto,
Göteborgs Turnförening
GF Energo
Alingsåslägret för AG pojkar vill nå
Ungdomslandslaget
Senior och juniorlandslaget( se
artikel)

Gymnastikens Hus – Hallar för allt från barngymnastik till elitverksamhet och läger.
Topputrustade med redskap för flera miljoner

Gymnastikhall 1

Gymnastikhall 2

Cafeteria med matlagningsmöjligheter

Boulehall

Klubbrum

Bågskyttehall

Entréhall

Nationella idrottsgymnasier i gymnastik (NIU)
.

Gymnastikgymnasier(NIU) i Sverige
Nedanstående skolor är certifierade
idrottsgymnasier av Skolverket:
Eskilstuna:
John Bauergymnasiet
(Artistisk Gymnastik)
Helsingborg:
Filbornaskolan
(Truppgymnastik)
Lindesberg:
Lindeskolan
(Rytmisk Gymnastik)
Malmö:
Malmö Borgarskola ?
Uppsala:
Celsiusskolan
(Truppgymnastik, Kvinnlig och Manlig Artistisk
Gymnastik, Trampolin och Rytmisk Gymnastik)
Stockholm:
Stockholms Idrottsgymnasium
(Artistisk Gymnastik)
Västerås: Widénska Gymnasiet Idrottscollege
Älvsbyn:
Älvsbyns Gymnasium
Örebro: Elitidrottsgymnasiet (Virginska Skolan)

Specialhallar gymnastik i
Västra Regionen
Alingsås Gymnastikens Hus
(trupp, artistisk, trampolin)
Göteborg Gymnastikens Hus Bergsjön
(artistisk)
Halmstad Gymnastikens Hus
(trupp, artistisk)
Kungälv Mimershallen "Tarmen"
(trupp)
Lidköping Levohallen
(trampolin)
Tjörn
Almö Livs Arena
(artistisk)
Tranemo Nya Idrottshallen
(trupp)
Vänersborg Gymmixhallen
(trupp, artistisk, trampolin)

Inget idrottsgymnasium gymnastik i Västsverige!
Vi vill göra Alingsås till Västsveriges Gymnastikcentrum !!!

Alströmergymnasiet Alingsås
• Nationell idrottsutbildning handboll och
fotboll från 2011/12
• Nationell idrottsutbildning gymnastik från
2014?

Idrottsgymnasiet
Alströmergymnasiet har slutit avtal med Svenska fotbolls-och handbollsförbundet
att bedriva en nationell godkänd idrottsutbildning, NIU på skolan.
Detta innebär att Alströmergymnasiet är ett av få gymnasier i Sverige, där du kan
träna fotboll eller handboll på elitnivå på skoltid.
Med ett idrottsgymnasium gymnastik i Alingsås har kommunen profilerat sig som ett
centrum i landet för tre av de största idrottsgrenarna (fotboll, handboll och gymnastik).
En samverkan mellan dessa tre idrottsgrenar skapar synergieffekter för allas
verksamheter genom samverkan om träningsmetoder, utnyttjande av de olika
idrottshallarna som blir unika för landet.
Gymnastikgymnasium
(möjliggör styrke-,kordinations- och smidighetsträning för NIU elever handboll o fotboll)

Riksidrottsförbundets krav för idrottsgymnasium
SF:s certifieringskrav för nationellt godkänd idrottsutbildning.(UTDRAG)
Förordning om ändring i gymnasieförordningen (1992:394)
Förutsättningar
En utbildning där ämnet specialidrott ingår får godkännas som en nationell idrottsutbildning om den har en
tydlig elitidrottskaraktär och ett etablerat samarbete med ett specialidrottsförbund som är relevant för
utbildningen. Utbildningen ska tillstyrkas av specialidrottsförbundet.
Ansökan
Beslut
Urval.
Grundförutsättningar för SF-certifiering av nationellt godkända idrottsutbildningar
Certifiering av ett specialidrottsförbund krävs innan huvudmannens ansökan går vidare till Skolverket För att
starta en Nationell idrottsutbildning är lägsta nivå 12 elever i individuella idrotter och 15 elever i lagbollidrotter
på en treårsperiod. De antagna ska bedömas ha goda förutsättningar att på sikt kunna nå nationell elit.
Intagningen mellan killar och tjejer ska i grunden vara 50/50 på riksbasis.
Könsfördelningen på anställda tränare bör stå i proportion mot de intagna elevernas kön.
SF-gemensamma kriterier
1. Huvudmannen och förening/distrikt som är skolans samarbetspartner ska ha ett etablerat samarbete med
specialidrottsförbundet.
5. Den anordnade huvudmannen ska erbjuda minst 400 poäng specialidrott.
6. Respektive SF:s studieplan för ämnet specialidrott ska följas och i undervisningen ska av SF anvisad litteratur
användas.
7. Minst tre träningar/undervisningstillfällen i specialidrott per vecka ska kunna erbjudas inom ramen för
schemalagd skoltid.

Gymnastikförbundets krav för idrottsgymnasium
Certifieringskrav - Gymnastik
•Certifierad skola följer Gymnastikförbundets kravprofil och utvecklingsplan för disciplinen.
• Baskurs och disciplinens steg 1 ska ingå i utbildningen.
• •Gymnasieskolan erbjuder träningsmöjligheter i anpassad lokal för disciplinen
året om.
• Skolan erbjuder anpassad träning enligt kravprofilens beskrivning.
• U
• tbildad tränare enligt Gymnastikförbundets tränarutbildning, nivå 3. (eller
motsvarande) Ansvarig tränare planerar, genomför och utvärderar verksamheten.
• •Gymnasieskolan ansvarar och genomför samverkansträffar, en/termin, med de
föreningar eleverna representerar för gemensam planering och utvärdering.

• Certifieringen gäller i sex år förutsatt att gymnasieskolan kan leva upp till
certifieringskraven utifrån årligen genomförda utvärderingar.

Idrottslärare med placering i Gymnastikens Hus.
Kvalité krävs för att locka elever
Krav för att leda Nationell Idrotts Utbildning
•
•

Genomfört Gymnastikförbundets tränarutbildning steg 3 i respektive disciplin
I Sverige erkänt bra tränare

Vilka grenar NIU bör finnas i Alingsås?
•
•

Artistisk gymnastik
Trampolin

Börkrav är att kunna leda skolidrott för högstadielever
•

Leda skolidrott i trampolin, parkour / freerunning, yoga, show & dance, mini power,
cheerleading, redskapsgymnastik m.m.

FINNS DESSA IDROTTSLÄRARA ?
Se förslag på nästa bild

Förslag på lämpliga tränare
Tränare i Artistisk gymnastik:
Två lämpliga kandidater finns Theodor Tomiago och Patrik Hagelin.
Theodor Tomiago tidigare rumänsk juniorlandslagsgymnast har en universitetsutbildning från Rumänien
som tränare/lärare i artistisk gymnastik.
Theodor har svensk tränarutbildning inom artistisk gymnastik och trupp enligt Svenska Gymnastikförbundet
Patrik Hagelin tidigare svensk landslagsgymnast har varit tränare/lärare för artistisk gymnastik
på ASPERO idrottsgymnasium i Göteborg.
Tränare i Trampolin:
Alex Gustavsson från Herrljunga är utbildad steg 1- 3 enligt Gymnastikförbundets krav.
Han har bra meriter som tränare. Är utbildare för Gymnastikförbundet steg 1-4.

Med hjälp av våra tränare kan
Alingsås kommun få hjälp att
anställa tränare med hög kvalitet
Jens Hummel
Tränare i AIF Gymnastik Artistisk gymnastik
Meriter som domare i OS London och flera VM.

Bosse Jansson

Tränare i AIF Gymnastik Trampolin
Meriter som ledare och tränare för gymnaster i
GK Frivolten, AIF Gymnastik och
tävlingsledare för Frivolten Cup under många år.

Bedömning av elevunderlag NIU Gymnastik i Alingsås 2014 och 2015
Bedömning av antal elever till nationellt idrottsgymnasium
Gymnastik i Alingsås 2014 O 2015.

För att ytterligare förbättra underlaget om
antal elever till NIU i Alingsås kommer vi att
låta Västsvenska gymnastikförbundet
hjälpa oss med en enkät bland
gymnastikföreningar i Västsverige.
Underlaget kommer vi att presentera under
våren 2013.

Undersökningen gjord av;
Jens Hummel
Som domare i artistisk gymnastik har han en bra överblick av
antalet kandidater som finns i landet och kan tänkas söka till
NIU i Alingsås.
Bo Jansson
Bo Jansson har som ledare och tränare för gymnaster i GK
Frivolten, AIF Gymnastik och tävlingsledare för Frivolten Cup
under många år en bra överblick av antal tänkbara kandidater i
landet som kan tänkas söka till NIU i Alingsås.

Slutsats:
Läsåret 2014/15 bedöms som
lämpligt att börja utbildningen. Då
finns möjligheten till att fylla kvoten
med 12 elever i NIU Gymnastik i
Alingsås inom grenarna Artistisk
Gymnastik och Trampolin vara
möjligt.

Resultat av gjord undersökning:
Förklaring: 1 + 1 =
Sökande från
Västra Götaland + Sökande från övriga Sverige

Elever
Pojkar
Flickor
Pojkar
Flickor
Totalt antal
sökande

2014
Artistisk Gymnastik
0
4+1
Trampolin
5+2
5+2
14+5

2015
1 alt 2+1
4+2
3+2
7+4
16+9

Gymnastikförbundets
Program för skolan
Utöver Idrottsgymnasium Gymnastik bör högstadieelever i Alingsås skolor erbjudas möjlighet till
idrottsverksamhet i Gymnastikens Hus. Gymnastikförbundet erbjuder ett stort antal möjliga inriktningar
•
•
•
•
•
•

dans, yoga
mini power (en blandning av parkour, tricking och redskapsgymnastik)
parkour/freerunning.
Barnyoga
show&dance
trampolin

Skolidrott artistisk gymnastik och trampolin.
Vår uppfattning är att Alingsås kommun även bör ge elever i kommunens skolor möjlighet att bedriva
varierad gymnastikträning under högstadiet i Gymnastikens Hus.
Jens Hummels synpunkter beträffande möjligheten till träning dagtid för elever i högstadiet som är
intresserade av gymnastik.
”Som jag nämnt tidigare vill jag gärna att man tar upp frågan även för blivande högstadielever att
utnyttja tränaren/ledaren dagtid.
Detta är ett måste att vi även redan börjar i högstadiet med gymnastikträning på schemat.
Om vi ska få fram toppgymnaster är detta också ett måste redan i tidig ålder från klass 6 och uppåt.
Skulle detta vara möjligt från klass 6 tror jag att vi skulle få många elever bara från Alingsås med
omnejd både tjejer och killar.”

Alingsås i centrum av Västsverige.
Ger möjlighet för elever från Västra Götaland att dagspendla till skolan i Alingsås

Buss Trollhättan-Alingsås
Åktid 1 tim 20 min-2 tim

Pendeltåg Göteborg-Alingsås
Åktid 31-39 min

Regiontåg Skövde-Alingsås
Åktid 56-59 min

Buss Borås-Alingsås
Åktid 57 min

Gymnastikens Hus ligger 250 m från Alingsås resecentrum med
Pendeltåg ,regiontåg och bussförbindelse till stor del av Västra Götalandsregionen

Ett idrottsgymnasium i Alingsås
skapar förutsättningar för Alingsås att skapa

Västsveriges Gymnastikcentrum
Steg 1.
Gymnastikens Hus
Kapacitet utnyttjas
full ut
Jonathan i ringar

Edwin i barr

Steg 2.
GymnastikGymnasium(NIU)
och skolidrott
i Gymnastikens
Hus

Steg för att förverkliga denna vision

Steg 3.
Möjlighetet att
Anordna SM och
Nationella/
internationella
gymnastiktävlingar
i Alingsås

Våra flickor i
Atletica Cup 2011

Julia på bom

Steg 4.
Skapa en årlig
Gymnastik
Cup
i Alingsås

Steg 1.
Gymnastikens Hus
Kapacitet
utnyttjas
full ut

Gymnastikens Hus kapacitet utnyttjas!
Genom att
•

Lokalerna är öppen för NIU och skolaktiviteter dagtid

•

Lokalerna utnyttjas som tränings- och förläggning i samband med
gymnastiktävlingar i Estrad Alingsås o Nolhagahallen.

Steg 2.
Gymnastikgymnasium
och Skolidrott i
Gymnastikens
Hus

Nationellt idrottsgymnasium(NIU)
Kräver
• Beslut av Alingsås kommun i samråd med AIF gymnastik
och Gymnastikens Hus
• Anställning av idrottslärare/tränare med kvalité
• Godkännande av Riksidrottsförbundet och
Gymnastikförbundet
• Prognos för minst 12 gymnastikelever

Skolidrott för Alingsås skolor i Gymnastikens Hus.
Kräver
• Anställd idrottslärare/tränare med kompetens placerad i Gymnastikens Hus
• Erbjuda Alingsås skolor Gymnastikförbundets stora utbud aktiviteter

Steg 3.
SM och
Nationella/
Internationella
gymnastiktävlingar
i Alingsås

Estrad Alingsås
2800 åskådare
200 m från Alingsås resecentrum

Arrangera gymnastiktävlingar i Alingsås
Vad behövs:
• Godkända gymnastikarenor- Estrad Alingsås, Nolhagahallen, Gymnastikens Hus

• Kompetent tävlingsledning/Marknadsföringsorganisation-(AIF Gymnastik)
• Tillgång till utrustning för tävlingens genomförande-(Lån av Gymnastikförbundet)
• Stor publiktillströmning genom Alingsås centrala läge i regionen

Kan Halmstad så kan Alingsås !
SM i Gymnastik i Halmstad 13-15 maj 2011.
3880 åskådarplatser

Gymnastiktävlingar/mästerskap i
Estrad Alingsås, Nolhagahallen och Gymnastikens Hus

Alingsås Arena-Estrad Alingsås

2800 åskådarplatser

Steg 4.
Alingsås Cup
i Gymnastik

När Alingsås är etablerat som Västsveriges Gymnastikcentrum
finns förutsättningarna att anordna en årlig

Gymnastik Cup Alingsås !

Västsveriges Gymnastikcentrum i Alingsås-Ekonomi
Kommunens aktivitets- och verksamhetsbidrag till Gymnastikens Hus ersätts av att
•

Kommunen hyra Gymnastikens Hus dagtid under vardagar för idrottsgymnasium och
skolidrott.

•

Kommunen anställer idrottslärare/tränare med placering i Gymnastikens Hus

•
•

Gymnastikelever till NIU på Alströmergymnasiet ger skolpeng som bidrar till
finansieringen av satsningen
Dessutom
Fler flickor till NIU på Alströmergymnasiet ger ett jämlikare idrottsgymnasium.

•

Möjlighet att bedriva skolgymnastik i Gymnastikens Hus för alla kommunens skolor.

Verksamheten dagtid leds av gymnastiklärare/tränare placerad i Gymnastikens Hus.
Erbjud friskolor och grannkommunernas skolor att mot ersättning bedriva skolidrott i
Gymnastikens Hus.

Gymnastikens Hus i Alingsås
Västsveriges Gymnastikcentrum !!!
Gymnastikens Hus idag
•
•
•

•
•

Västsveriges bästa
gymnastik arena
Ungdomsgymnaster på
elitnivå i artistisk gymnastik
och trampolin
Breddverksamhet i Artistiskoch barn-gymnastik samt
trampolin
Pensionärs- och
motionsgymnastik
Lägerverksamhet för
gymnastikföreningar från
hela landet

Vårt mål med att
utveckla verksamheten i
Gymnastikens Hus
•

•

Vårt mål för framtiden

•
•

Målet nås genom samarbete

Alingsås kommun

Gymnastikens Hus

AIF Gymnastik

Starta Idrottsgymnasium
gymnastik i Alingsås
Erbjuda skolidrott för alla
Alingsås skolor i Gymnastikens
Hus
Arrangera SM i gymnastik och
andra nationella/internationella
gymnastiktävlingar i Alingsås
Arrangera Alingsås Gymnastik
Cup

