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EG = Engagemang och Glädje!
Enebybergsgymnasterna är en av Danderyds största ideella idrottsföreningar och betydelsefull i det allt
viktigare folkhälsoarbetet för ökad fysisk aktivitet bland barn och ungdomar. Med vårt motto
"Engagemang & Glädje" förenar vi gymnastik och framgång med social samvaro och gemenskap. För oss
är träning och tävling lika viktigt och vi försöker hitta en plats för alla hos oss. Vi vill bedriva gymnastik så
den utvecklar barn och ungdomar så väl fysiskt och psykiskt, som socialt och kulturellt.
Glädje
Fokus i all verksamhet ska vara att gymnaster och ledare känner glädje i gymnastiken. Glädje i både
träning, samvaro, lärande och tävling för de som vill. Vi vill säkra att allt vi gör har glädje som huvudsaklig
ingrediens.
Gymnasten i fokus
En viktig hörnsten är att gymnastiken sker på gymnasternas villkor. Det är för gymnasternas skull vi
organiserar vår verksamhet. Vi vill skapa förutsättningar för fler ungdomar att fortsätta med gymnastik
längre upp i ålder och underlätta för barn att ha fler idrotter.
Införande av individuella val för gymnasterna.
Gymnaster i alla åldrar
Vi har en välskött och välfungerande förening med barn och unga i åldrarna 2-20 år som tränar i ca
50 grupper. Vi strävar efter att alla som vill hålla på med gymnastik i Enebybergsgymnasterna ska få
möjlighet att göra det oavsett ålder, nivå och ambition. Det stora flertalet av gymnasterna återfinns i
mitten av åldersspannet.
Vår ambition de närmaste åren är att öka antalet gymnaster i äldre åldrar.
Engagerade och kompetenta ledare
För att fortsatt kunna bedriva en högkvalitativ verksamhet behöver vi alltid satsa på våra ledare. Vi strävar
efter ledare i varierande åldrar med olika kompetens som kan vara goda förebilder och vill ge dem
möjlighet att växa i sina ledarroller. Att även ha föräldrar som ledare ger en trygghet i ledarteamen vilket är
positivt för gymnasterna. Förutom alla gymnaster är det välutbildade, motiverade och engagerade ledare,
styrelseledamöter och föräldrar som utgör vår förening.
Detta ska vi göra genom utbildningsaktiviteter både internt och i förbundets regi.
Gemenskap
Vi vill att alla medlemmar ska känna sig stolta och delaktiga i föreningen.
Att föra fram Enebybergsgymnasternas kvaliteter i olika events och sammanhang är en förutsättning för
att visa de styrkor som i kombination med individuell utveckling och framgång utgör vår gemensamma
stolthet. Genom att aktivt arbeta för gemenskap via sportsligt och trevligt agerande mot varandra vill vi
föregå med gott exempel. Vi är väl medvetna om Gymnastikförbundets uppförandekod i samband med
uppvisningar, tävlingar, resor och andra aktiviteter. Vi vill göra allt vi kan för att främja gemenskap som
ger en grundtrygghet som i sin tur ger glädje i gymnastiken!
Detta ska vi göra genom att erbjuda föreningsaktiviteter, gruppaktiviteter, läger och andra evenemang som skapar
sammanhållning och lagkänsla.
Värdegrund
Enebybergsgymnasterna har en sund och tydlig värdegrund som följer barnrättsperspektivet. Vi skriver
under på Gymnastikförbundets värdegrund som ska genomsyra ledarskapet inom gymnastiken: ”Glädje
och gemenskap, Nyfikenhet och utveckling, Öppenhet och trygghet”.
Enebybergsgymnasterna följer ”SVENSK GYMNASTIK VILL”
https://www.gymnastik.se/gymnastikforbundet/SvenskGymnastikVill
Välkommen till EG!
Styrelsen 2020
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