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ELDSJÄL
GYMNSTIKFÖRENINGEN ÖREBRO HAR MÅNGA ELDSJÄLAR
SOM BÄR FÖRENINGEN FRAMÅT.

Lena har de senaste åren tränat killar.

Lena Davidsson
FÖRENINGENS FÖRUTSÄTTNINGAR
OCH BEHOV ÄR I CENTRUM

En eldsjäl är en person som genom ideellt
arbete och engagemang brinner för
föreningen och med entusiasm tar sig an
olika uppgifter för att verksamheten skall
rulla på. Hen ser det som en självklarhet att
samarbeta med andra och ständigt har
medlemmarnas och föreningens bästa i fokus.
En eldsjäl i det ideella engagemanget är
någon eller några som;
- återkommande antar olika uppdrag.
- engagerar och uppmuntrar andra.
- står upp för kamratskap och som ser
möjligheter i stället för hinder.
- står bakom föreningens värdegrund; Glädje,
Gemenskap, Engagemang och Utveckling!

Lena är en engagerad gympaförälder.

Lena är föreningens allt-i-allo; ledare, styrelsemedlem, domare, administrativ hjälp samt ….

Ledarskap & Ideellt Engagemang
IDROTTENS LEDARSKAP HANDLAR OM
ENTUSIASM OCH PASSION
Idrottens ledarskap är i högsta grad beroende av
bra ledare. Ledare som kan motivera och utmana
utövarna till att utvecklas inom gymnastiken.
Idrotten är en stor del i mångas liv oavsett om man
är elitidrottare eller motionär.
Lena började som ledare i Arbetarnas
Gymnastikförening januari 2004, då som ledare i
hennes dotters grupp.
De senaste åren har hon varit ledare för pojkar och
just nu är hon ledare i Trupp Blå 6, Trupp Röd 3
och hjälper till i Trupp Blå 2.
Lena var med i AGFs styrelsen mellan 2006-2019
och blev invald som ledamot i GF Örebros styrelse
vid sammanslagningen 2018.
Lena är en klippa när det gäller att ställa upp för
föreningen. Hon hjälper alltid till med

planering av tävlingar, uppvisning, och
klubbmästerskap. Likväl som hon sitter på
läktaren och hejar fram gymnaster ställer hon
sig gärna och städar ett förråd. Inget är för stort
eller för smått för hennes engagemang.
Hon håller koll så att alla i föreningen har rätt
licenser och tvekar inte att vara kursvärd när
föreningen tar in en utbildning.
Hon är en duktig domare som ofta dömer vid
regionstävlingar; hård men rättvis.
Lena är en uppskattad ledare som är pålitlig,
driven, strukturerad och hon ställer alltid upp.
Hon har utbildning upp till trampett steg 2,
tumbling steg 2 och domare steg 3.

RÖSTER OM LENA;
”LENA ÄR SNÄLL, HÅRD OCH
RÄTTVIS”

”LENA STÄLLER ALLTID UPP,
VERKLIGEN EN KLIPPA”

”LENA HAR VARIT MED LÄNGE
OCH HAR KOLL PÅ DET MESTA
I FÖRENINGEN”

