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RIKTLINJER VID FLYTT MELLAN GRUPPER 

Så här skapas grupperna vid ingången i FT (Förberedande Trupper, 7-8-

9 år)  

• Det året barnet fyller 7 år flyttas barnet automatiskt från Barnsektionen in i FT. Från 

Barnsektionen kommer det två st grupper (ca 20-25 flick och 20 pojk) som går vidare till de nya 

FT-grupperna.  

• Flickorna från Barnsektionen får förfrågan om att välja grön (1 gn/v) eller blå grupp (2 ggr/v)  

• De flickor som vill träna 2 ggr/v blir FT Blå (årskull 7 år). Oftast blir den full med 20 barn och 

kan därmed inte ta in från kön.  

• De flickor som vill träna 1 g/v blir FT Grön (årskull 7 år). Denna grupp fylls på från kön upp till 20 

barn, gruppen brukar till största delen bestå av nya gymnaster från kön.  

• Pojkgruppen blir PFT Grön (årskull 7 år)  

Riktlinjer för flytt mellan grupper i FT (Förberedande Trupper, 7-8-9 

år) Från grön till blå (7-8 år), samt från blå till röd (9 år)  

• Anmäl intresse. Från grön grupp kan gymnasten köa för plats i Blå grupp .Från Blå grupp ges 

möjlighet att köa för plats i Röd grupp det året gymnasten fyller 9 år. Detta sker genom kontakt 

med Huvudledare i både den grupp barnet befinner sig i samt Huvudledaren i den grupp barnet 

önskar flytta till. Kontakten ska alltid ske mailledes. Diskussioner samt frågor besvaras alltid från 

Huvudledarna skriftligen via mail och aldrig under träningstid.  

• Kö-princip. Huvudledare upprättar en kölista med antal gymnaster som önskar flytt, och i 

vilken inbördes ordning förfrågan inkommit. Principen först till kvarn gäller.  

• När sker detta. Inför terminsövergångar (jan samt sept) stämmer huvudledare i grön grupp av 

med huvudledare i blå grupp, om några gymnaster slutat och om det finns tomma platser i 

gruppen. Samma process gäller gymnaster som vill byta från Blå grupp till Röd grupp (för 9-

åringar)  

• Kallelse. Om plats uppstår, meddelar huvudledare i Grön grupp genom mail till köansvarig att 

gymnasten skall kallas till den Blå gruppen i samband med att terminskallelser skickas ut. I det 

fall gymnasten köar till att flyttas från Blå grupp till Röd grupp meddelar Huvudledaren i Blå 

grupp köansvarig som kallar gymnasten till Röd grupp i samband med att terminskallelser 

skickas ut.  

• Fyll på från kön. Om huvudledare i grön grupp förflyttar barn till blå grupp och plats uppstår 

meddelas köansvarig via mail att fylla på från kön i den gröna gruppen upp till 20 gymnaster. 

 

OBS! Blå huvudledare äger mandat att neka påfyllning, om man redan är fler än 20 gymnaster. 20-

25 gymnaster är ok under olika individuella omständigheter, hur gruppen ser ut, hur ledarteamet ser 

ut. Därför äger huvudledare i blå (eller huvudledare i röd för 9-åringar) mandat att ha intagsstopp vid 

fler än 20 gymnaster. 

Ledare som tillfrågas av föreningen att träna blå grupp/ röd grupp, pga sin kunskapsnivå, kan ta med 

sig eget barn till sin grupp.  
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FAQ  

Q: Om mitt barn vill till Blå grupp, är hon fast i Grön grupp om det aldrig blir plats?  

A: Nej. Året man fyller 9 år blir den Gröna gruppen automatiskt Blå, och den Blå gruppen 

blir automatiskt Röd (3 ggr/v). Flytt mellan blå och röd sker enligt samma principer som 

ovan.  

 

Kort om SIF Gymnastiks värdegrund 

Mycket, mycket viktigt, är att komma ihåg att vi aldrig någonsin screenar FT-gymnaster och 

bedömer om de skall vara i grön, blå eller röd! Det finns inget ”för duktig”, ”för dålig”, ”lär sig fort” i så 

ung ålder som 7-8-9 år. Det sker oerhört mycket i denna ålder, och det är svårt att avgöra om 

gymnasten är bra i matta, eller bara i hopp, eller bara i fristående? Kan gymnasten omsätta 

feedback så bra att hon tar till sig ny kunskap fort? Sådant skall inte bedömas i så ung ålder, och vi 

har därför ett upplägg i FT så att vi kan ha både ”jätteduktiga” och de som halkat efter i samma 

grupp. Ledare får alltså inte bedöma och skapa inbördes ”duktig-ordning” på kön mellan Grön eller 

Blå, eller på något vis lyfta över kompisars barn. Kö är kö, mellan Grön till Blå, och från Blå till Röd.  

Närvarokrav. Gymnasten väljer själv träning 1-2-3 gånger i veckan, och placeras där det finns plats. I 

Blå och Röd grupp förväntas 70% närvaro, annars kan platsen överlåtas till någon som köar, givetvis 

föregås detta av dialog mellan Huvudledare och föräldrar.  

Först i MT-ålder (10-12 år) har man intagningskrav från Blå till Röd och Svart nivå, helt enkelt för att då 

har man lämnat basen bakom sig. Tränar gymnasten då på för svåra saker utan att ha lagt pusslet med 

teknik klart i ”rätt nivå” så lär man sig helt enkelt inget längre.  

Och som alltid, huvudledare om ni har frågor så välkommen att kontakta sportrådet.  

Mvh  

Vice ordf Linda Henriksson, 

Sportrådet Sofia Aaswold, Karin 

Espinosa och Helena Nilsson 

 
 


