Årets Ledare:
Kerstin Wallin GF Gymnos
Kerstin Wallin, 43 år, har varit en ”Gymnos-flicka” i många år. Hon började först som aktiv gymnast
och fortsatte som tränare. Hon är föreningens högst utbildade KvAG-tränare, MAG-domare och innehar
flera licenser inom Trupp. Hon har varit tränare i de flesta disciplinerna Gymnos har haft: MAG, Trupp,
Barn, BAS Flickor, BAS Pojkar, KvAG steg 1-10 och Pokalserierna samt Vumpa- Vuxengympa- genom
åren. Samma energi genomsyrar henne oavsett om hon hjälper någon på bom, herrbarr, tumbling eller
om hon själv försöker sätta den där 1,5 skruvade sträcka på trampett.
Hennes kunnande delar hon med sig av till alla på ett positivt och glatt sätt oavsett vad det gäller. Under
senare år har Kerstin varit en drivande och viktig kugge i skapandet och implementerandet av en ny
föreningsstruktur, arbetar med gruppstruktur, har stort ansvar i ledarrekrytering och internutbildning av
dessa.
Kerstin är tävlingsledare -numer för KvAG-tävlingarna- föreningen genomfört och hennes
organisationsförmåga kommer väl till pass där. Hon har även skapat ett hållbart Hallschema för alla
grupper och de föreningar som tränar i Specialhallen- ett svårt jobb!
När föreningen plötsligt fick ett stort tillskott av gymnaster i en och samma disciplin var Kerstin helt
oumbärlig för att pussla ihop en helt ny struktur för KvAg inom föreningen, med organisation av ledare
och placering av gymnasterna till rätt grupp. Denna uppgift har hon även i det stora hela för föreningen
som medlem av Strukturgruppen som samarbetar med ett par andra ledare och kanslist. Kerstin ser aktivt
till att flödet av gymnaster mellan olika discipliner flyter på, på ett smidigt sätt.
Kerstin är en omtänksam, klok och duktig tränare som alltid ser till gymnastens bästa. Hon drar sig inte
för att visa eller prova själv. Hon söker aktivt kunskap, tips och råd och omsätter detta sen i praktiken.
Hon har aktivt arbetat för att gymnaster ska behandlas väl och tränas på ett säkert och respektfullt sätt.
Kerstin brinner för gymnastik i alla former, för gott ledarskap, trygga gymnaster och familjer, samarbete,
kunskapsförmedling och fair play. Kort sagt skulle föreningen inte vara densamma utan henne. Hon har
på ett dedikerat och inspirerande sätt ingjutit hopp och engagemang i en hel förening.

