
   

 

Verksamhetsberättelse året 2016 – 2017 
 
 

Verksamheten i hallarna! 
 

Basen i vår verksamhet är såklart de pass vi erbjuder både vuxna och barn alla veckans sju 
dagar. Under detta verksamhetsår har vi erbjudit 27 gruppträningspass och 7 barnverk-
samhetspass i veckan i både Kungsängen och Bro.  
 
På gruppträningssidan har våra medlemmar erbjudits Gympa, Zumba, Funktionell fys, 
Spinning, Yoga, Qigong, Seniorträning, EFIT, Tabata, Skivstång, Mammaträning, HIIT Styrka 
och Rörlighet, HIIT Core, HIIT Cardio och HIIT Plyo.  
 
Barnen i vår verksamhet har erbjudits Gympakidz, Barngympa, Bamsegympa samt 
Familjebamse. Under hösten hade vi även två grupper i Parkour. Barnverksamheten är 
väldigt populär. Det märks tydligt då vi under hela verksamhetsåret haft köer till samtliga 
barngrupper. 
 
Vår ordinarie verksamhet löper veckorna 35-50 och veckorna 3-20. 
 

Engagemang! 
 
Det finns gott engagemang i föreningen - bland duktiga ledare, funktionärer, medlemmar 
och styrelse. Det är en välfungerande organisation som vi är stolta över och som vi gärna vill 
visa upp. Det försöker vi göra genom att utveckla verksamheten med nya pass. 
Mammaträning är ett sådant exempel, ett nytt pass som varit väldigt uppskattat. 
 

 
 
 



   

Vi erbjuder både befintliga och nya medlemmar lite godbitar då och då. Detta är även i linje 
med vår önskan att vara med och utveckla föreningslivet och bidra till ökad folkhälsa i 
Upplands-Bro kommun. 
 

 
Halloweentema på skivstångspasset!   Påsktema på zumbapasset! 
 
 
Dubbelpass i spinning 
Innan juluppehållet erbjöds deltagarna ett extra långt och svettigt två 
timmar långt spinningspass. Det var mycket uppskattat och önskan om 
fler sådana lät inte dröja.  
 
 
Höstlov och Sportlov 
Under höstlov och sportlov erbjöds gratis träning på alla våra gruppträningspass. Detta 
initiativ arrangeras i samarbete med Upplands-Bro kommun. 
 
 
Julträning 
Under juluppehållet (mellan v. 51 och v. 2) erbjöds åter gratis träning för alla. I 
mellandagarna fanns det ca 5-6 pass att välja mellan, bl.a. EFIT på juldagen, perfekt efter en 
dag fylld med vila och god välförtjänt mat. 
 
 
Nyårsträning 
I Hagnäshallen morgonen den 31 december hölls vår traditionsenliga Nyårsträning. Återigen 
väldigt välbesökt och uppskattat. Ett härligt mixpass innehållande både gympa, dans och 
styrketräning fick de deltog. Drygt 100 härliga människor som tillsammans samlade in 3 115 
kr i kontanter och 1 250 kr genom swish vilket gav totalt 4365 kr som skänktes till 
organisationen Giving People. Det känns jätteroligt att så många var med och samtidigt 
bidrog till att göra tillvaron lite bättre för många barn runt om i Sverige. 
 

  
 



   

Träningshelg Gällöfsta 
Nytt för i år! För första gången arrangerade föreningen en träningshelg i samarbete med 
Gällöfsta konferens i Kungsängen. Förutom ett fullspäckat träningsschema som innehöll 
gympa, zumba, styrkepass, intervallträning, combat, rörelseträning, yoga och 
utomhusträning fick deltagarna njuta av fantastisk mat, mysig atmosfär och trevligt 
umgänge. Helgen erbjöd 14 olika träningspass, inspirerande föreläsning/workshop och roliga 
tävlingar. Samtliga deltagare var väldigt nöjda och vill att föreningen arrangerar liknande 
igen. 
 

 
 
 
Lillsjöstaffetten 
För tredje året i rad fick vi förtroendet av Upplands-Bro kommun 
vid deras årliga personalevent vid Lillsjöbadet. Vi stod för 
uppvärmningen med 2-3 fartfyllda låtar innan stafetten 
påbörjades. 
 
 
     
 
 
 
Kungsfesten 
Kungsfesten arrangerades den 20 maj i Kungsängens Centrum, ett bra tillfälle att få visa upp 
vår verksamhet. I det vackra vädret fanns vi på scen och visade upp en mix av vårt 
träningsutbud. I år hade vi även bemannat ett bord med information om oss.  En liten tävling 
fixade vi också där vinnaren fick ett träningskort. 
 

 



   

 
 
Förlängd vårtermin och sommarträning 
Vi förlängde vårterminen med 3 pass utomhus under veckorna 21-27. Under veckorna 25-29 
fanns vi på plats vid Lillsjöbadet måndagar och onsdagar mellan 19.00 och 20.00. Alla 
utomhuspass har varit gratis! 
 
Våra utepass har varit väldigt uppskattade. Det känns roligt att vi har kunnat erbjuda så 
många olika gratispass; EFIT, Utepuls, Funktionell fys, Gympa, Zumba, Bootycore och Tabata. 
 
 

 
 
 

Hemsida och information! 
 
Information är viktig. Det är styrelsens uppfattning att det är digitalt vi syns bäst. Vi har 
därför under året satsat på en förbättrad och väl uppdaterad hemsidan. Det har funnits 
inlägg på vår FB-sida varje dag. Vi har haft annonser ute på UBRO.se samt i kalendariet på 
kommunens hemsida. Vi har även annonserat i tidningsmedia i samband med terminsstarter 
och event. Nytt för detta verksamhetsår är att vi synts på den stora digitala reklamtavlan vid 
E18 i samband med att vi ville uppmärksamma vår gratisvecka under höstlovet! 
 

 
 
 



   

 

Årsmöte! 
 
Årsmötet hölls i oktober, ca 50 personer deltog på vårt årsmöte som hölls i 
Hembygdsgården. Sedvanligt årsmöte hölls och ny styrelse valdes. Deltagarna fick också 
höra en föreläsning av Maj-Lis Hellenius, läkare och professor i allmänmedicin. Namnet på 
föreläsningen var ”Sitting is the new smoking” och handlade om spännande och 
skrämmande forskningsresultat över hur vi påverkas av vår alltmer stillasittande livsstil.                                              
        

Träningsresa! 
 
Såväl ledare som motionärer från Gymmix Upplands-Bro har njutit av gruppträning utomhus 
med en fantastisk utsikt över de Dalmatiska bergen och medelhavet! Totalt 79 Gymmix-
motionärer från sex olika föreningar i region Öst (Upplands-Bro, Sundbyberg, Tumba, Älvsjö, 
Huddinge och Rönninge) begav sig under maj månad på träningsresa till Kroatien. Som 
reseplanerare från Gymmix Upplands-Bro deltog Karin Surtmann och Lillemor Lantz. Dessa 
stod även på träningsgolvet som ledare i gott sällskap av Lena Jilg, Sara Friberg och Micke 
Surtmann. Resan var mycket uppskattad och välarrangerad. Många deltagare har hört av sig 
med positiva ord!  
 

 

 
Utbildning och Inspiration! 

 
Vi är stolta över att vara en ideell förening där ledare och funktionärer bjuder på sig själva 
och sätter sin personliga prägel på passen. Vi är också stolta över den höga kvalitén vi håller 

varför det är viktigt för oss att utbilda och inspirera våra ledare. 
Vi har ledare som gått utbildning och deltagit i olika 
inspirationsdagar under verksamhetsåret.  
 
 

    
  
 
 
Träningshelg med Paolo Roberto! 

 



   

 
I år hade vi en funktionärsträff till där vi bjöd in en 
extern instruktör, Malin.  Både knopp och kropp 
fick sig en rejäl genomkörare i ett pass i 
DanceAerobics.  
 

 
 

 
 

De ideella! 
 
En förening med många medlemmar behöver många eldsjälar. Drygt 50 st. ideella är vi 
fördelat på ledare, värdar, styrelse, revisorer och valberedning. Utan dem skulle inte 
föreningen fungera. Därför håller vi fast vid våra traditioner med julmiddag i december vid 
höstterminens slut samt avslutningsmiddag vid vårterminens slut. Det var mycket bra 
uppslutning till båda tillställningarna. Vid julavslutningen fick alla deltagare vara med i en 
spontan teaterföreställning som bidrog till många skratt!   
 
Eftersom vi är så många fantastiska människor som jobbar i denna förening ville vi visa upp 
oss mer. Därför bokade vi under våren in en fotosession med proffsfotograf och medlem 
Björn Dahlgren där vi tog fina porträttbilder och träningsbilder som vi har använt på vår 
hemsida och i vår marknadsföring.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



   

 
Styrelsearbete! 

 
Styrelsen har träffats var 6:e vecka under verksamhetsåret. Den har fortsatt jobba efter 
framtagen årsplan över styrelsens uppgifter under ett verksamhetsår för att kunna arbeta 
proaktivt. Årsplan och arbetsfördelning revideras konstant. Arbetet med SportAdm har 
fortsatt. Registreringen för gruppträning samt fakturering fungerar mycket väl. Via systemet 
kan vi även göra utskick till hela grupper både via mail och sms vilket är en fördel när vi vill 
nå ut med information på ett snabbt, smidigt och miljösmart sätt. Vi kan numera registrera 
närvaro för våra fasta barngrupper via SportAdmins app. Nästa steg är att utveckla 
vidarerapporteringen för LOK-ansökningar. 
 

Styrelsen har diskuterat vilka typer av arrangemang och 
event vi ska delta i, tagit fram nya profilkläder, förbättrat 
utbud, förbättrad administration etc. 
 
Styrelsen har deltagit i möte med kommunen, s.k. 
”fritidsråd”, som hålls två gånger per år.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Våra nya snygga Gymmix-jackor! 

 
Styrelsen har bestått av: 

 Ordförande – Eva Helmersen (hösten 2016) 

 Kassör/ekonomi – Erzsebet Ribenyi 

 Sekreterare – Helena Fagerlund 

 Administratör – Yvonne Eriksson 

 Gruppträningsansvarig – Annika Wargén 

 Barnverksamhetsansvarig – Tina Ferm 

 Lokalansvarig och vice Ordförande – Mikael Ferm 

 Eventansvarig – Pia Nilsson 

 Informationsansvarig – Katarina Ekroth 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 

Medlemsstatistik! 
 
Under verksamhetsåret 2016/2017 såg vår medlemsstatistik ut så här: 
 
  
Så här såg fördelningen ut: 
 
Gruppträning 
683 medlemmar totalt varav 95 ungdomar (upp till 25 år) och 569 vuxna. 
 
Barnverksamhet 
Höstterminen 2016: 220 st. 
Vårterminen 2017: 189 st. 
 
 
 
 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

Gruppträningsschema och Barnverksamhetsgrupper! 

 
Gruppträningsschema hösten 2016 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 

10.00-10.45 11.00-12.00 18.00-19.00 18.30-19:30 17.00-18.00 09.30-10.30 17.00-18.00 

Seniorstyrka Mammaträning Basgympa Medelgympa After Work Skivstång HIIT Cardio/Plyo 

Danssalen Danssalen Lillsjöskolan Brunnaskolan Lillsjöskolan Spegelsalen Lillsjöskolan 

Helena Kajsa Annika Lillemor Olika Maria L Lotta 

11:00-12:00 18.00-19.00 19.00-20.00 19.30-20.00   10.00-11.00 18.00-19.00 

Qigong Tabata HIIT Core ??  As(s) you like   EFIT Medelgympa 

Danssalen Spegelsalen Lillsjöskolan Brunnaskolan   Lillsjöskolan Lillsjöskolan 

Tyra Kicki Susanna Lillemor   Lotta Maria 

18.00-19.00 19.00-20.00 19.00-20.00 18.30-19.30     18:00-19:30 

Medelgympa Medelgympa Spinning Seniorgympa     Yoga 

Lillsjöskolan Härneviskolan Spinningsalen Spegelsalen     Härneviskolan 

Lillemor Petra Malin Helena     Karin 

19.00-20.00 19.30-20.30 19.30-20.30 19.00-20.00       

Spinning Puls Skivstång Cirkelfys Afrogympa       

Spinningsalen Spegelsalen Spegelsalen Härneviskolan       

Mischa Kattis Maria R Karin       

18.00-19.00 19.30-21.00 19.30.20.30 19.30-20.30       

Tabata Yoga Zumba Zumba       

Spegelsalen Danssalen Danssalen Danssalen       

Kicki Sara Lena Giselle        

19.00-20.00     19.45-20.45       

EFIT     
HIIT 

Styrka/Rörlighet       

Finnstaskolan     Spegelsalen       

Heidi     Micke       

 
 

Barnverksamheten hösten 2016 
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 

16.30-18.00   17.00-18.00     9.00-10.00 10.00-11.00 

Gympakidz   Bamsegympa     Bamsegympa Bamsegympa 

Lillsjöskolan   Lillsjöskolan     Lillsjöskolan Lillsjöskolan 

Kamilla/Tuva   Malin/Emilia     Lotta/Lena Tove/Urban 

18.00-19.30   17.00-18.00       16.00-18.00 

Barngympa   Bamsegympa       Parkour 

Brunnaskolan   Brunnaskolan       Hagnäs Sporthall 

Louise/Annika   Elin/Alexandra       Alex/Ivan 

    18.00-19.00         

    Bamsegympa         

    Brunnaskolan         

    Elin/Alexandra         

 
 



   

 
Gruppträningsschema våren 2017 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 

10.00-10.45 18.00-19.00 18.00-19.00 11.00-12.00 17.00-18.00 09.30-10.30 17.00-18.00 

Seniorstyrka Tabata Basgympa Mammaträning After Work Skivstång HIIT Cardio/Plyo 

Danssalen Spegelsalen Lillsjöskolan Danssalen Lillsjöskolan Spegelsalen Lillsjöskolan 

Helena Kicki Annika Kajsa Olika ledare Kattis Lotta 

11:00-12:00 18.30-19.30 fr v 16 19.00-20.00 18.30-19:30   10.00-11.00 17.30-18.45 

Qigong UtePuls 
HIIT CoreCardio 

Combo  Medelgympa   EFIT Yoga 

Danssalen 
Samling 

Lillsjöskolan Lillsjöskolan Brunnaskolan   Lillsjöskolan Härneviskolan 

Tyra Lotta Susanna Lillemor   Lotta Karin 

18.00-19.00 19.00-20.00 19.00-20.00 19.00-20.00     18.00-19.00 

Medelgympa Medelgympa Spinning Seniorpass     Medelgympa 

Lillsjöskolan Härneviskolan Spinningsalen Bergaskolan     Lillsjöskolan 

Lillemor Petra Malin Helena     Maria 

19.00-20.00 19.15-20.15 19.30-20.30 19.00-20.00       

Spinning Puls Skivstång 
Funktionell 

Cirkelfys Afrodans       

Spinningsalen Spegelsalen Spegelsalen Härneviskolan       

Mischa Kattis Maria Karin       

19.00-20.00 19.30-21.00 19.30-20.30 19.30-20.30       

Tabata Yoga Zumba Zumba       

Spegelsalen Danssalen Danssalen Danssalen       

Kicki Sara Lena Frida        

19.00-20.00     19.45-20.45       

EFIT     
HIIT 

Styrka/Rörlighet       

Finnstaskolan     Spegelsalen       

Heidi     Micke       

 
 

Barnverksamheten våren 2017 
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 

16.30-18.00   17.00-18.00     9.00-10.00 10.00-11.00 

Gympakidz   Bamsegympa     Bamsegympa 
Bamsegympa 

Familj 

Lillsjöskolan   Lillsjöskolan     Lillsjöskolan Lillsjöskolan 

Kamilla/Tuva   Malin/Emelia     Lotta/Lena Tove/Urban 

18.00-19.30   17.00-18.00         

Barngympa   Bamsegympa         

Brunnaskolan   Brunnaskolan         

Louise/Annika   Elin/Alexandra         

    18.00-19.00         

    Bamsegympa         

    Brunnaskolan         

    Elin/Alexandra         

 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Eva Helmersen, Ordförande  Micke Ferm, vice Ordförande 
 
 
 
 
 
_____________________________  _____________________________ 
Erzsebet Ribenyi, Kassör   Helena Fagerlund, Sekreterare 
 
 
 
 
 
_____________________________  ______________________________ 
Annika Wargén   Tina Ferm 
 
 
 
 
 
_____________________________  _______________________________ 
Pia Nilsson    Yvonne Eriksson 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
Katarina Ekroth 
 


