
ATT VARA LEDARE/ASSISTENTLEDARE I PIXBO GF 
 

Som ledare att tänka på/ta med sig till varje träning: 

 Kom i god tid och var förberedd.  

 Ha träningskläder på dig, gärna ledartröja (föreningskläder)  

 Lär er namnen så snart som möjligt på gymnasterna. Låt dem också lära sig varandras namn 

(namnlek) då det är viktigt att skapa grupptillhörighet.  

 Hälsa på varje gymnast när de kommer in i hallen. Låt alla bli sedda och lyssnade på.  

 Skapa rutiner för gympapasset, fasta ramsor eller liknande skapar trygghet. 

 Börja träningen med enkla igenkännbara övningar, för att sedan gå vidare till det som är svårare. 

Avsluta med moment som alla klarar.  

 Delta i momenten som ni genomför på träningen, stå inte bara och titta på. Gymnasterna gör 

som ni ledare gör och att vara med och leka sprider glädje och gemenskap.  

 INGA MOBILER PÅ TRÄNINGEN!! Gäller både ledare och gymnaster. Mobil får endast användas 

under träning till närvarorapportering, musik, ev filmning av övningar (med gymnasternas 

tillstånd och endast i våra äldre grupper) och kontakt med föräldrar. 

 Se till att gymnasterna inte tränar i strumpor (risk för halka). Vid behov, rekommendera ”mjuka 

gymnastikskor”, ”sockiplast”, eller strumbor med halkskydd under.  

 När gymnasterna gör svårare övningar, se till att de inte har för stora kläder ex. stor t-shirt då det 

kan innebära en säkerhetsrisk vid passning (ex. vid volt, handvolt, flickis)  

 Närvarorapportering. Ska fyllas i på Sportadmin under ”rapportera närvaro”. Använd gärna 

sportadmins ledarapp där man kan rapportera supersmidigt.  Hur man fyller i på Sportadmin 

hittar ni här: NärvarorapporteringOnline1.pdf » 

 Tfn/adresslista med kontaktinfo till gymnasternas föräldrar (tas ut från Sportadmin).  

 Tfn, du ska kunna kontakta föräldrar vid behov (ex. olycka)  

  GLÖM INTE att ha roligt, har du som ledare roligt så smittar det av sig!  
 

Att vara ledare/assistent i Pixbo GF 

 Som ledare/assistenter är ni förebilder! Var en god förebild genom att vara rättvis, trovärdig och 

ansvarsfull. Sprid glädje, inspirera och var uppmuntrande.  

 Som ledare är ni föreningens ögon. Om något inte fungerar, eller om ni saknar något, meddela 

styrelsen så vi kan förändra och förbättra! Var även uppmärksam på vilka föräldrar i gruppen 

som vill engagera sig och kanske själva bli assistent/ledare.  

 Som ledare/assistenter är ni föreningens ansikte utåt. Det du gör påverkar vad andra tycker om 

föreningen! Var en god förebild!  

http://www.pixbogf.com/docs/71/2355/NärvarorapporteringOnline1.pdf


 Det kan skilja upp till fem år i utvecklingen trots att barnen är lika gamla. Därför måste varje barn 

mötas och få utvecklas på sin nivå.  

 Anpassa instruktionerna och språket till barnets ålder. Enkla och tydliga instruktioner. Peka och 

ta gärna i det ni talar om. Visa!  

 Skynda långsamt och repetera övningarna om och om igen.  

 Försök att ha en huvudinriktning varje träning, t.ex. handstående, hjulning eller volt, så att 

gymnasterna får möjlighet att göra många repetitioner under en kortare tid  

 Barnet måste först behärska grundformerna innan vi går vidare till svårare övningar. Se det som 

en pyramid där varje del behövs för att kunna bygga på även på toppen.  

 Se till att sprida ut er i hallen så att ni ser och hör vad som sägs och görs mellan gymnasterna för 

att skapa en tryggare miljö.  

 Som ledare behandlar man alla barnen lika, uppmuntra alla och ser alla individer, favorisera inte 

någon eller några då det leder till uteslutning av andra.   

 Alla ledare över 18 år måste 1 gång om året lämna in ett begränsat registerutdrag för att få vara 

ledare i vår verksamhet.   

Huvudledarens ansvar: 

 Kontinuerlig kontakt med din grupp, maila ut information till gruppen (via Sportadmin eller 

gruppsida på hemsida) ex. lovdagar och inställda träningar, uppvisningsdatum/tävlingar m.m 

(varje grupp har en egen sida på hemsidan som används för att kommunicera med gruppen).  

 Vid sjukdom, ta kontakt med vikarie eller ställ in träningen. Var noga med att meddela alla i 

gruppen. Inställt träningspass tas igen i slutet av terminen. Varje termin består av 13 veckor för 

barngrupper och nya T-grupper samt 17 veckor för äldre T-grupper. HT startar v. 34 respektive v. 

37. VT startar v-2. 

 Fylla i närvarostatistik vid varje träning, detta görs kontinuerligt efter varje träning. (ger klubben 

bidrag i form av LOK-stöd)  

 Föra närvaro för assistenter i gruppen.  

 Om gymnast inte kommit på flera gånger, ta kontakt med familjen. Om gymnast slutat klicka i 

”slutat” i Sportadmin. Detta är viktigt då vi kan fylla på ifrån kölistan. Var extra uppmärksam vid 

terminsstarter.  

 Önskar du inte fortsätta som ledare meddelar du detta innan 31:a maj inför höstterminen och 

innan 1:a november inför vårterminen.  

 Att komma på de ledarmöten som hålls i början av varje termin.  

 Ansvara för att arvoderapporteringen skickas in för hela gruppen vid terminsslut.  

Assistentledarens ansvar: 

 Kom i tid till träningen och var ombytt.  

 Lär dig alla gymnasters namn.  



 Stötta huvudledaren i dennes ansvar och var behjälplig med det som behöver göras. Fråga och 

var lyhörd på om huvudledare behöver hjälp. Ta egna initiativ.  

 Som assistentledare har man eventuellt mer utrymme för att kunna fokusera på att se alla 

gymnaster och känna av stämning i gruppen så att alla mår bra och trivs.  

 Var en god förebild.  
 

Ledarförmåner: 

 Som ledare får du en ledart-shirt att använda vid träning som hämtas på kansliet 

 Som ledare får man arvode enligt föreningens bestämmelser. 

Terminsavslutning: 

 Föreningen bjuder din grupp på enklare fika, du köper fikat själv och kvittot redovisas till kassör 

och utbetalas i samband med arvode.  

 Diplom delas ut till alla gymnaster vid terminsavslutning. Finns att hämta på kansliet, gör detta i 

god tid!  

Utbildning: 

 Vi uppmanar alla ledare att delta på utbildningar och alltid försöka ligga ett steg före era 

gymnaster. Ni kan se förbundets utbildningar på www.gymnastik.se  

Inköp av material: 

 Kom gärna med förslag på inköp av material, maila till pixbogf@hotmail.com  

Redovisning/underlag för arvode 

 Information finns på hemsidan, Ledare → arvode  

Kö till grupperna: 

Önskar någon börja i er grupp, hänvisa dem till att göra anmälan på vår hemsida. Ledare får inte lova 
platser i sina grupper utan alla anmälningar sker via vårt kösystem i Sportadmin.  

 
 

 

http://www.gymnastik.se/
mailto:pixbogf@hotmail.com

