
 
 

  
 

 

 

 

 

En lördagsmorgon i juli packade 74 personer, barn och ungdomar och äldre ledare, in sig i en stor SL-buss 

(dragspelsbuss) med packning plus trampett och tjockmattor. Målet var Örebro där det skulle tränas, tävlas och 

gå på kurs tillsammans med ca 6000 andra gymnaster från hela landet.   

KNATTEKURSEN vände sig först och främst till pojk- gymnastikledare men passade även för flickgymnastik. 

VGF skickade fyra deltagare vilket hade med sig 16 barn till lägret. Tillsammans var vi 270 personer, varav 220 

barn, lika många pojkar som flickor, lika många manliga som kvinnliga ledare.  

Vi inkvarterade på Hovstaskolan, som låg ca 10km utanför Örebro.  

Vi tränade, åt, tränade, åt, lekte, nattade, sov och packade in oss i bussar.  

På kursen fick vi lära mycket av de fyra erfarna ledarna och praktisera detta på barnen. Miljön blev mycket 

realistisk med alla barn runt omkring i träningshallarna. Det var kul med så många pojkar! 

Mycket träning – men tiden räckte ändå till för besök i tävlings- och uppvisningshallarna, dit vi anlände i ”oljade 

sardinburkar”. Hela veckan var nämligen oerhört varm. Den av gymnasternas mest uppskattade utflykt gick till 

Gustavsviksbadet där tre tältande mammor hade ordnat med grillparty. Det blev bad, lek och stoj. Kvällen 

avslutades med barnens egna PYRAMID, före-visad för hela campingplatsen.  

Att ”göra” Örebro – nja, det fick bli en titt från Svampen under en förmiddagstimme, då vi tillsammans kollade 

in stan i ett enda svep! 

Sista gemensamma kvällen svarade barnen för. Vilket program. Tänk vad barn kan hitta på. Därefter korv- disco- 

lång- dans till madrasserna. Vid midnatt kom turen till ledarnas egna fest. Räk fest, disco och dusch!  

Lördag, sista dagen, började med att våra flickor gick runt och väckte hela lägret med vacker morgonsång. 

Jättegulligt. Det var också dagen för den stora, mycket lyckade massuppvisningen, vilket var gymnastikspelens 

avslutning.  

Vilka fina och trevliga gymnaster vi har i VGF. Vi ledare var verkligen stolta över dem i Örebro.  

Söndagsmorgon, hemfärd tillsammans med de duktiga trupp gymnasterna i SL´s ledbuss, efter en intensiv och 

mycket givande semestervecka.  

     ”Kursarna i Örebro” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 

 

 

 

MOTIONÄRENA bestod av Maud, Brittis och Kerstin från VGF.  Tillsammans med ca 1500 andra glada 

motionärer både ”tjejer” och ”killar” skulle det bli träning och uppvisning under den här juliveckan.  

Gymnastikspelen startade med defilering genom hela Örebro av alla ca 6000 gymnaster. Från fyra håll kom vi till 

Eyravallen där invigningen ägde rum.  

Första träningsdagen började i regn och blåst. Då truppen är så pass stor måste vi hålla till utomhus. Men under 

veckan blev det bara soligare för varje dag som gick. Tänk er 700st som varje dag övade och tränade, höll reda på 

sina prickar att stå på, svettades, bodde i skolsalar, åt i skolor, umgicks på kvällarna. Överallt härliga människor. 

Vilken semester. Vilken folkrörelse! 

På kvällarna under veckan ordnades olika slags aktiviteter bla underhållning och dans i Brunnsparken, eldfest i 

Gustavsvik, dans på olika torg i staden och naturligtvis all fin gymnastik vi kunde gå och titta på. Till slut kom 

lördag då den stora uppvisningen skulle äga rum. Termometern visade på +40 grader. I väntan på entré till 

Eyravallen stod vi på blöta tidningar på den varma asfalten. Skor fick inte användas. Vilken känsla att få vara en 

av dessa 1500 och efter all samträning visa upp ett program där massverkan är det viktigaste. Att allt fungerade 

berodde delvis på fem underbara ledare från Skåne, alla dessa trevliga motionärer och naturligtvis det vackra 

vädret.  

Nästa gymnastikspel går i Helsingborg 1986. Jag hoppas fler gymnaster från Vendelsö vill komma med och 

uppleva en härlig vecka som denna.  

 

”Brittis”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRATTIS ALLA KATTOR FRÅN VGF 

Gymnastiken Oscar som är en tävling för trupper hade 60 lag som tävlade.  

En jury utser ett vinnande lag och plockar ut 12 ”bästa lag” som alltså blir 2: a. Bland dessa kom Vendelsö GF´s 

flickor med sitt program Cats. Våra flickor som är mellan 9–12 år gjorde stor succé. 

Programmet hade fem unga ledare gjort med Marita i spetsen.  

Tack ska ni ha Anette, Pernilla, Madde, Marie och Marita  


