
Är Ängelholms tid som Idrottsstad förbi? 
 
 
Om föreningen GK Engelholmsgymnasterna 
Engelholmsgymnasterna är en förening startad 1992. Vi engagerar ungefär 800 
ungdomar i dagsläget och självklart är både killar och tjejer välkomna som medlemmar 
hos oss. Vi erbjuder både träningsgrupper för de barn som ser gymnastik som sin 
motionsaktivitet, tävlingsgymnastik för de som vill ”satsa” och Parkour för de som 
föredrar den träningsformen. 
 
För att vi ska kunna erbjuda barn och ungdomar denna verksamhet kräver det att 
föreningen arrangerar tävlingar som en del av föreningens inkomstkälla. 
Av Gymnastikförbundet är föreningen en uppskattad arrangör och vi har under årens 
lopp anordnat många nationella tävlingar, bland annat kan nämnas Ungdoms SM 2017 
och nu i år Junior SM. 
 
Vad krävs för att kunna arrangera tävlingar? 
Förutom att det kräver många föräldrars ideella insatser behöver vi kunna erbjuda 
boende för gymnasterna då de kommer till Ängelholm från hela Sverige. 
I vår förening är vi tacksamma för att vi har föräldrar som gång efter gång ställer upp 
och hjälper till. Kraven på oss från förbundet som arrangör är att vi ska kunna erbjuda 
alternativ till hotellvistelse i form av boende på skola. Inte alla föräldrar och föreningar 
har möjlighet att låta sina ungdomar bo på hotell och för oss är det viktigt att sporten 
inte exkluderar någon på grund av olika förutsättningar. 
 
I valet av vilken skola vi önskar att lagen kan få bo på har det varit att man kan gå från 
skolan till Lingvallen i Skälderviken där tävlingen hålls. Skulle det inte kunna gå skulle 
föreningen behöva köpa in taxi åt dem, alt. erbjuda körningar mellan tävling och boende. 
Väljer man att bo på hotell blir detta inte ett problem då föreningen själv har fattat det 
beslutet men som arrangör har vi att förhålla oss till ovanstående. 
 
Samarbetet med Errarps skola 
Sedan 10 år tillbaka har föreningen hyrt Errarps skola som passar väl in för ovanstående 
krav. Det finns ingen annan skola som gör det.  
Den 7-9 december var det dags för oss att arrangera Junior SM i Truppgymnastik. I 
kontakten med Rektorn Errarps skola får vi kort besked att lokalerna inte uppfyller 
brandkraven – vi kan inte hyra dem. Vi kontaktar då Räddningstjänsten Skåne Nordväst 
samt Ängelholmslokaler och får ok att ha sovande personer i klassrummen eftersom vi 
också genom föräldrars hjälp bemannar skolan med vakter som är vakna hela nätterna. 
Problemet löst tror vi! 
 
Strax därefter får vi besked att på grund av förstörelse på skolan kan de tyvärr inte 
erbjuda Engelholmsgymnasterna att sova där utan hänvisar till andra alternativ (som inte 
faller enligt riktlinjerna ovan, tex hotell Valhall Park) Vid ett tillfälle under alla dessa år 
har vi fått återkoppling om att det hade stulits kaffe, dricka, glass – dagen efter köper vi 
allt detta, även kaffe och returnerar till skolan då det är viktigt för oss att ha en god 
relation med Errarps skola. Efter diskussioner med skolans kanslist får vi sedan beskedet 
att ”Nej, det är ju inte vår förening som har förstört utan det har rört sig om andra 
arrangemang” 
Problemet löst tror vi! 
 
Strax därefter kontaktar Rektorn oss och kommer det verkliga hindret fram - vilket inte 
bara är oärligt med tanke på de andra anledningar de har förordat utan också sorgligt för 
hela föreningsverksamheterna i vår kommun. Rektorn har pratat med sina 
pedagoger och de anser att det är för mycket arbete med att plocka undan i 
skolsalarna! Vi tror inte det är sant, vi erbjuder oss att göra detta själv men Rektorn 



hänvisar i frågan till ett beslut som fattades innan hon började. Hon hänvisar återigen till 
andra alternativ (bland annat Valhall Park) 
 
Slutsats 
Har står vi nu. Vi tillhör en kommun som vill kalla sig Ungdomsstaden, Idrottsstaden, 
Hälsostaden – hur ironiskt är inte det! 
Fakta är att vi inte kommer att kunna arrangera nationella tävlingar som innebär att 
övernattning krävs (svårt att köra tur och retur från Stockholm till Ängelholm) 
 
Forskning visar att barn- och ungdomar presterar bättre när de rör på sig och där tar den 
ideella verksamheten ett stort ansvar. För att vi ska kunna driva föreningen vidare kräver 
det att vi kan arrangera tävlingar, det är för stor del av våra intäkter som försvinner 
annars. Ett tänkbart alternativ för att kompensera detta inkomstbortfall för föreningen är 
kort och gott att höja avgifterna. Något som vi kämpat för att inte göra – vi vill erbjuda 
så många som mojigt att kunna utöva vår sport, även de vars föräldrar inte är 
höginkomsttagare.  
 
Tyvärr var tävlingen vi höll den 7-9 december vår sista på nationell nivå. 
Vi hoppas så klart att pedagogerna på Errarps skola tillsammans med deras företrädare 
Rektorn inser sitt misstag utifrån vilka enorma konsekvenser det för med sig och öppnar 
upp sina skolsalar. Inte kan det väl vara så betungande för dem, en eller högst två 
gånger per år? 
 
Kommer fler skolor att resonera på samma sätt så innebär det att idrottsrörelsen i hela 
Sverige är drabbade – ska Ängelholm vara först ut med ett sådant beslut? Man kan 
dessutom gå in och läsa på Ängelholmslokaler (som är fastighetsägare) om Kraftsamling 
Ängelholm 2020 där det står att man ska samverka för Ungdomsstaden, Idrottsstaden, 
Kunskapsstaden och Hälsostaden.  
 
 
För övrigt kan nämnas att föreningens tävlande på Junior SM slutade med en 5:e plats 
efter 1. Lidingö, 2. Bromma, 3. Stockholm TG, 4. Göteborg (ABGS) Vi sätter Ängelholm 
på Gymnastikkartan – hur fantastiskt är inte det? 
 
Vi uppmuntrar både Ängelholmslokaler, Ängelholms kommun och självklart även Errarps 
skola att respondera på detta. 
 
För frågor kontakta Jeanette Tarring 070-528 37 46 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Styrelsen  
GK Engelholmsgymnasterna  
	  


