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Föreningsbakgrund

Sofiaflickorna bildades 1936 av Maja Carlqvist, idrottslärare i Sofia Skola

Gruppen bildades för att visa Svensk gymnastik på OS i Berlin och vi var unika genom att bryta av mot 
den mer militäriska Ling-gymnastiken. Sofiaflickorna skulle röra sig mer rytmiskt och mjukt och musik 
fick inte användas. 
Sofiaflickorna var en uppvisningsförening som turnerade runt 
världen med sin gymnastik.

På 80-talet började föreningen tävla trots att det var emot
Maja Carlqvists grundfilosofi.
1995 tog föreningen sitt första SM guld
På senare år har föreningen deltagit på flertalet arrangemang
och tävlingar både inom Sverige och utomlands.
2018 bytte föreningen namn till Sofia Gymnastikförening för att 
öka möjligheten till inkludering



Styrelse och anställda



Sofia Gymnastikförening 

Sofia GF har HT-22 ca 900 gymnaster och 200 ledare i föreningen.

Våra träningar bedrivs i Mälarhöjdshallen, Engelbrektshallen, Sofia skola, 
Årstaskolan, Eriksdalsskolan, Enskedefältetsskola och Enskedehallen.

Vår verksamhet är uppdelad i en träningssektion och en tävlingssektion.

Från och med Mini-nivå får varje gymnast själv välja om man vill tillhöra träning 
eller tävling inför varje läsårsstart. 



Sofia Gymnastikförening 

Knatte: ålder 5-6 år
Mini: ålder 7-8 år
Minior: 9-11 år
Ungdom: 12-14 år
Junior: 14- år
Vuxengruppen: 18+ år
Styrkan: 18+ år





Sofia Gymnastikförening 

Förväntningar på föreningen:



Sofia Gymnastikförening 

Förväntningar på vårdnadshavare:



Sofia Gymnastikförening 

Förväntningar på vårdnadshavare:



Sofia Gymnastikförening

www.sisuidrottsutbildarna.se



Skillnad mellan träning och tävling

Inom gymnastiken kan man börja tävla från 7 års ålder
Tävlingarna är anpassade efter gymnasternas nivå
Vid 7-9 års ålder delas inga poäng ut, lagen rangordnas ej och alla som deltar 
får likadana diplom/medalj

Vid 10-12 års ålder meddelas poäng under tävlingen, inga fullständiga 
resultatlistor publiceras, 1, 2, 3:e placering meddelas på tävling övriga lag 
delar på fjärdeplatsen. Alla som deltar får likadana diplom/medalj. 



Skillnad mellan träning och tävling

I Sofia GF väljer varje gymnast själv om man vill träna i en tävlingsgrupp eller 
träningsgrupp och hur många gånger i veckan man vill träna. Grupperna sätts 
samman utefter dessa val inför höstterminens start.

I tävlingsgrupperna är det högre krav på närvaro än i träningsgrupperna. 
I Knatte och Mini har alla grupper samma mallplanering att utgå ifrån oavsett 
träning- eller tävlingsgrupp. I minior, ungdom och junior är det olika 
träningsupplägg i grupperna.



Årliga arrangemang

Höst och Vinter:
Sofiacupen, intern tävling
Årsmöte
Juluppvisning

Vår och Sommar:
Externa tävlingar
Sofiamästerskapet
Sommarläger för våra yngre gymnaster (Lillsved)
Sommarläger för våra äldre gymnaster (Lingvallen)

Vi erbjuder också 
dagläger alla höst-, jul-, 
påsk- och sportlov



Sofia Gymnastikförening

Vi fortsätter erbjuda gymnastik i Maja Carlqvist anda anpassad till dagens 
samhälle och krav. 
Vi är en förening med en stark historia av inkludering som inte varit rädda att 
testa nya träningskoncept och som alltid värnat om att alla ska kunna hitta en 
grupp och ett sammanhang att känna sig trygga i. 

Rörelseglädje och gemenskap


