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”Tidigare pratade vi i Styrelsen om att man även ska ha tävlingar för dom pyttesmå. Som 5:e 

cup som fanns förut. Jag tror att detta skulle vara bra om detta blommade upp igen. Så man 

får känna den där känslan som är vid en tävling, men även hjälpledarna får träna på att vara 

ledare och ta ansvar. Jag tror att en sådan tävling skulle föda bra ledare och förståelse för hur 

en tävling går till.”  

 

Intervju med Maria ”Z:a” Zetterling Dahlfalk 
Av Nathali Mäki 

    
 

Hur många år har du varit aktiv i föreningen?  
Sen jag var 4 år, jag började 1985. Jag är osäker på om jag hade Kerstin Björk eller Lisbeth Byström 
som huvudledare då. Jag höll inte på så länge själv som aktiv då jag tyvärr skadade knät så jag slutade 
när jag var 15år. Men vart då hjälpledare på direkten och ledare sen efter det. Den första gruppen jag 
fick själv var tillsammans med Jojjo, Annica, Eva och Mina. Jag och Eva var då bara 17 år så vi fick 
inte stå som huvudledare. Den gruppen hette FT 3 och dom tjejerna tränade jag väldigt länge och du 
Nathali var ju med i den gruppen i början. Sen kom även min syster Sara in som tränare och vi fick 
hjälp av en kille som hette Johnny. Det var den roligaste tiden, det var så kul.  
 
Efter det så började jag Jojjo och Eva om helt med små pluttar som bara var 4-5 år.  Men sen 
tappade jag tyvärr intresset och orken att stå i hallen så jag valde att sluta som ledare.  
 
Hur kommer det sig att du började med gymnastik? 
Det var min mamma som hade sett något som Lisbeth Byström hade lagt ut någonstans. Där det 

stod: Kom och prova gymnastik i Vendelsö GF. Så blev det bara så 😊  
 
Vilka olika roller har du haft i föreningen? 
Jag började som gymnast, sen blev jag hjälpledare. Efter det var jag ledare för massa olika 
tävlingsgrupper, både på bredd och lite mer satsning på USM. Men även RM-grupper som det hette 
förut. När jag inte orkade vara ledare längre så vart jag styrelsemedlem. Jag slutade i styrelsen i Mars 
2021 när den nya styrelsen valdes in. Jag hade då varit aktiv medlem ii 36 år. 
Jag har även varit med och anordnat Ösmoläger och sommarläger och varit ansvarig för det några 
år. Sen har jag varit arrangemangsansvarig för bland annat VGF-cupen samt tävlingsansvarig för 
olika tävlingar vi har anordnat tex. RM som vi höll i när vi hade 101 lag som deltog. Men även USM 
och JSM.  
 
Jag var även med när vi startade laget Stockholmstränarna, men som vuxen har jag inte tränat så 
aktivt. Jag tror dock att jag inspirerade till att starta Vuxengruppen som finns även nu och som från 
början hette funktionell träning. Jag kände att det behövdes och det efterfrågades. Första träningen 
körde vi en vanlig vardag mitt i sommaren och det var ca 50 personer som kom. Jag kläckte idén till 

den och så frågade jag Annica och Lisa om dom ville göra det. 😊  
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”Vendelsö Gymnastikförening har idag sex hedersmedlemmar. Detta var något som Vendelsö GF´s 

grundare Lisbeth Byström bestämde skulle finnas och det står med i föreningens stadgar. För att bli 

tillfrågad om att bli hedersmedlem ska man ha gjort en stor insatts för föreningen, samt visat stort 

engagemang och bidragit med kunskap och idéer under sin tid som aktiv. ” 

Här nedan kan ni se dom som är hedersmedlemmar: 

Lennart ”Bagarn” Andersson – Kerstin Björck – Gunnar Pettersson –  

Hans ”Hasse” Ingvarsson – Majbritt Gamrell – Maria ”Z:a” Zetterling Dahlfalk 

 
Vad är ditt starkaste samt roligaste minne? 
Det roligaste är nog alla arrangemangen man har varit med på. När man har varit tävlingsansvarig 
från 2 år in i planeringsstadiet till att man bestämmer att vi ska arrangera tävlingen. Sen utser man en 
tävlingskommitté när vi har haft dom här stora nationella tävlingarna. Det tycker jag är kul. När 
tävlingsdagen väl är här och allt bara rullar på och man står där helt sysslolös och inte har något att 
göra. Det är så jäkla coolt, det här gjorde jag bra. När allt bara flyter! Det känns bra.  
 
Självklart gillar jag ju den tiden med FT 3 när jag, Jojjo, Annica, Eva, Tomas och Johan var tränare 
samtidigt i hallen. Vi alla var ju lika gamla. Det var så roligt, vi åkte på läger tillsammans, planerade 
och gjorde så mycket annat. Det var en väldigt rolig tid.  
Sen självklart Ösmolägrena de var ju roliga, man gjorde det tillsammans med sina kompisar då. Men 
det var verkligen så roligt. Framför allt det bus vi ledare gjorde mot gymnasterna på natten, vi gjorde 
ju så knäppa grejer. Tex så bar vi ut en gymnast som sov på sin luftmadrass från rummet och la den 

någon annanstans. Det tyckte vi var jättekul. 😊 Sen alla skor vi knöt upp i taket och tandkräm som 
smetades ut överallt… 
 
Men det har också varit väldigt roligt att jobba med större frågor som visionär i styrelsen. Att man 
kan ploppa ut knasiga idéer och sen helt plötsligt så var det inte så dumt, utan det blir en verklighet i 
stället. 

 
Och sen självklart alla tävlingar man har åkt iväg på. Framför allt dom när hela föreningen åkte eller 

flera lag. Det var roligt 😊 Det var ju en tid när våra tjejer som var födda 91–93 vann väldigt 
mycket, det minns man. Jag minns en tävling när jag satt som domare. Jag tror att det var något 
Stockholmsmästerskap men jag minns inte riktigt. Men då kammade tjejerna hem guld i alla grenar. 
Det var jäkligt coolt. Det var ju lite prestige med just den tävlingen, och jag vet att vi alltid hamnade 
1:a, 2:a eller 3:a men det var alltid samma lag som slogs om platserna. Så det var vi eller så var det 
Täby som hade en tränare som heter Hasse eller ett annat lag som alltid slogs om platserna. Men då 
minns jag att han kom fram till mig och dom andra tränarna efter tävlingen och sa att vi hade gjort 
bra ifrån oss.  
 
Du har ju precis blivit tillfrågad om att bli hedersmedlem, hur känns det? 
Det är jätteroligt, jag kommer ihåg när vi satt i styrelsen och såg över våra stadgar. Då pratade vi om 
det här med hedersmedlem och det står ju med där. Men jag tror ju inte någon i föreningen vet vilka 
som är hedersmedlemmar eller vad det innebär och hur man blir det. Men den här föreningen är så 
lätt att vara i det är verkligen den här föreningskänslan, VGF-känslan och familjekänslan som vi har 
jobbat med. Man ska jobba över gränserna och jag har alltid tyckt att det har varit så bra stämning. 

Man känner sig alltid välkommen. Det är kul att bli tillfrågad 😊  
 

Vad är det bästa med Vendelsö GF? 
Familjekänslan! Sen tycker jag även att vi är bra på att ta vara på folks egenskaper och kunskaper.  

 
 

 
 

 


