
   
 

Den 7–13 juni 2019 kommer Föreningen Idla att delta på Gymnaestradan i Dornbirn i Österrike. Alla 
födda 2004 eller senare kommer ha möjlighet att åka med. 

 
Gymnaestradan är ett av världens största idrottsarrangemang. Till Gymnaestradan 2019 räknas 
ca 25 000 gymnaster delta, från runt 50 olika länder. En Gymnaestrada innehåller inga 
tävlingar, men massor av fantastiska gymnastikuppvisningar med olika inriktningar från många 
delar av världen. Under en vecka genomförs över 1000 uppvisningar i en mångfald som saknar 
motsvarighet. En Gymnaestrada är ett minne för livet – har man varit med på en kommer man 
gärna tillbaka! 
 
 
Grupperna som tränar på GIH eller i Immanuelskyrkan kommer ha möjlighet att vara med 
på: 
 

Dornbirn Special - En 15min massuppvisning utomhus framför 25 000 åskådare. Denna 
sorts massuppvisning infördes under gymnaestradan 2015 och enligt dem vi pratat med 
som var där var det en utav hela gymnaestradans absoluta höjdpunkter! 
 
Nordisk afton/ Nordic Evening - En 1,5h lång gymnastikgala som anordnas av alla de 
nordiska länderna tillsammans. En nordisk afton fungerar som så att det ansvariga landet 
(denna gång Norge) bestämmer tema och sedan visar alla deltagande 
gymnastikföreningar upp vad de kan med koreografi som anknyter till temat. 
 

 
Om du tillhör juniorgruppen, uppvisningsgruppen eller om det inte var så länge sedan du 
gick i någon av dessa grupper kommer du ha möjlighet att vara med på: 
 

Nordisk afton/ Nordic Evening - En 1,5h lång gymnastikgala som anordnas av alla de 
nordiska länderna tillsammans. En nordisk afton fungerar som så att det ansvariga landet 
(denna gång Norge) bestämmer tema och sedan visar alla deltagande 
gymnastikföreningar upp vad de kan med koreografi som anknyter till temat. 
 
Mindre uppvisningar under veckan – Vi kommer att utföra tre stycken uppvisningar 
om 15 minuter vardera inne på evenemangsområdet samt ett antal gatuuppvisningarom 5 
minuter i Dornbirn eller andra städer i närheten. 
 

 
I mitten av maj kommer alla som är intresserade av att åka med att bli inbjudna på ett infomöte, 
där kommer ni få mer detaljerad information. 
 
Anmälan kommer ske i slutet av maj, mer info om detta kommer senare. 
 
Om du har frågor kan du mejla idla.gymnaestrada@gmail.com  


