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Redskapsgymnastik är en mycket mångsidig och
utmanande gren som kräver mycket träning för att

utvecklas och gå framåt. Därför är det bra att börja i en
grupp redan som barn och också att i en tidig ålder börja

träna regelbundet. Inom redskapsgymnastik använder
man kroppens alla delar och utvecklar en mycket bra

muskelstyrka, vighet, balans och koordination. 
 

Tävlingsgymnasterna tränar 3-5 ggr per vecka och tävlar i
mästerskap ca 2-8 ggr i året. Det finns möjlighet att delta

både inom Finlands Svenska Gymnastikförbunds (FSG)
samt Finska gymnastikförbundets tävlingar.  

Förutom tävlingsgymnastik deltar föreningen aktivt i
andra aktiviteter som t.ex. FSG:s gymnastikfester som

ordnas vart fjärde år och består av stora
uppvisningsprogram i olika former där alla har möjlighet
att delta. Vid terminens slut uppträder gymnasterna på

föreningens våruppvisning med färgranna program där de
visar upp sina färdigheter och sin gymnastikglädje.

 



Stigen ger riktlinjer och stöd för tränaren
och gymnasten

I en grupp finns ofta barn i två olika
åldersklasser men hela gruppens följer
den ena åldersklassens riktlinjer 

Tränaren kan själv bestämma att avvika
från stigen vid behov

Alla gymnasterna behandlas individuellt
och går i lite olika takt med stigen framåt

GGFs gymnastens stig har grunder i
Voimisteluliittos urapolku:
https://www.voimisteluklubi.fi/naisten-
telinevoimistelu

 

GGF: Gymnastens stig



GRUPPENS START /
FÖRSTA HALVÅRET

Börja i förtävlingsgrupp i 5-års
åldern på hösten/våren (året
före förskole-
året/förskoleåret)

Alla barn kan prova i gruppen
första halvåret, behöver inte
gå via nivåtest

Träningsmängd: 
2 ggr/vecka, 1h 30 min



FÖRSTA HELA ÅRET -
FÖRTÄVLINGSGRUPP,
6-ÅRINGAR
(FÖRSKOLEBARN)

Träningar: 2 ggr i veckan
1h45, totalt 3h30

Prestationsmärken: Koppar,
Brons

Övningstävling: Stara
(på våren)



ANDRA ÅRET -
TÄVLINGSGRUPP 
7-ÅRINGAR (ÅK 1)

Träningar: 2ggr/vecka 2h på
hösten, 3ggr/vecka på våren,
totalt 4/6h

Prestationsmärken: silver
(hösten), guld (våren)

Tävlingsklass: klass B



TREDJE ÅRET -
TÄVLINGSGRUPP
8-ÅRINGAR (ÅK 2)

Träningar 3 ggr/vecka 2h15,
totalt 6h45

Prestationsmärken: guld

Läger: FSG-läger

Tävlingsklass: Klass C



FJÄRDE ÅRET -
TÄVLINGSGRUPP 
9-ÅRINGAR (ÅK 3)

Träningar 4 ggr i veckan, 2,5-
2h45h, totalt 10-11h

Prestationsmärken: Diamant,
Smaragd

Läger: Alueminorit,
FSG-läger

Tävlingsklass: klass C eller D



FEMTE ÅRET -
TÄVLINGSGRUPP
10-ÅRINGAR (ÅK 4)

Träningar 4-5ggr i veckan
2h45, totalt 8h45-11h/vecka

Prestationsmärken: Diamant,
Smaragd

Läger:
Minorit/Alueminorit,
FSG-läger

Tävlingsklass: 
D, E, F, G, (MJ 1)



SJÄTTE-ÅRET -
TÄVLINGSGRUPP,
11-ÅRINGAR (ÅK 5)

Träningar: 4-5ggr/vecka 3h,
totalt 12-15h/vecka
Beaktandet av puberteten
och “kasvupyrähdys” i
träningen och
träningsmängden.
Individuella mål och
tävlingsklass enligt mål

Läger: Minorit, FSG
Team läger, FSG-läger

Tävlingsklass: MJ1-2, F, G



SJÄTTE-ÅRET -
TÄVLINGSGRUPP,
11-ÅRINGAR (ÅK 5)

Träningar 5ggr i veckan 3h,
totalt 15h

Beaktandet av puberteten
och “kasvupyrähdys” i
träningen och
träningsmängden.
Individuella mål och
tävlingsklass enligt mål

Läger: Bemarit, FSG
Team läger,
(Landslagsläger)

Tävlingsklass: MJ1-2, F, G




