
En tidning för Malmöflickornas medlemmar, vänner, sponsorer och supportrar

November 2017

VÅRGALAN I BALTISKA HALLEN 2017

”ETT ENORMT STORT TACK TILL ALLA FLICKOR för det fantastiska hyllningsnumret som  
ni gjorde till mig, med Mattias vid pianot och Ninas sång. Jag blev helt överväldigad och det gick  

rakt in i mitt hjärta! Oförglömligt!”
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Malmö stad vill gärna att Malmöflickorna går 

med facklor i Luciakortegen genom Malmö city 
onsdagen den 13 december. Alla flickor från F2 
grupper och uppåt är välkomna att delta. Hoppas 
att vi blir många flickor och facklor! Mer info om 
detta kommer att delas ut till flickorna.

 
Den 2 februari åker Malmöflickorna till Tysk-

land för att ha två uppvisningar i Sportsgala i 
Walsrode den 3 februari 2018.

Den 26 och 27 maj 2018 är vi tillbaka med 
Malmölickornas Vårgalor på Malmö Opera.

Malmö Stads firande av Sveriges Nationaldag 
den 6 juni firades mycket traditionsenligt på Stor-
torget där Malmöflickorna bar in svenska fanor och 
paradflaggan. Dessutom hade våra flickor en fin 
uppvisning på scenen där vi bl. a. framförde program-
met Victory live tillsammans men Malmö Brandkårs 
orkester. 

Den 28 september hade Malmöflickorna uppvis-
ning vid invigningen av Centerpartiets Partistämma 
på Malmö Live Kongresscenter. 

Den 9 december är det nypremiär på barn- och 
familjeoperan Hans och Greta på Malmö Opera, där 
Malmöflickorna medverkar med 28 flickor i två lag 
och den spelas fram till den 21 januari.

Jag vill från hela mitt hjärta framföra ett stort och varmt TACK till ALLA, som gjorde Vårgalan i Baltiska hallen 
så fantastiskt lyckad! Hela föreställningen flöt på så bra och vilka fina program alla flickor från de olika ålders- 
grupperna visade upp. Man kunde verkligen följa den röda tråden i vår verksamhet – vår rörelseskola – och också 
se flickornas fina utveckling från år till år! Ett fantastiskt fint jobb av vårt ledarteam! 

Tack Fredrik som lotsade publiken igenom programmet på ditt charmiga sätt och med dina sånger. 

/ Tiina 

Vad som har hänt sedan sist ...  och vad väntar framöver ...

--- Du kan också se och läsa Bolletinen i 
färg på hemsidan! ---

Mer om Vårgalorna kan ni läsa på sidorna 4–5.
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Malmöflickornas huvudledare Tiina Leesment Bergh 
har tilldelats Riksidrottsförbundets förtjänsttecken i 
guld som är idrottens högsta utmärkelse. 

Tiina fick ta emot utmärkelsen vid årets Vårgala i Baltiska Hallen. Riks-
idrottsförbundet representerades av Tore Green, en känd profil inom 
Svensk Gymnastik och en av våra hedersmedlemmar, som hade den 
stora äran och glädjen att få dela ut detta fina pris till Tiina. Precis 
som Tiina har Tore också ett långt förflutit inom Svensk Gymnastik 
och vid många tillfällen har Tore och Tiina samverkat tillsammans i 
många stora gymnastiksammanhang.

Tiina har genom sina många år som huvudledare i Malmöflickorna 
utmärkt sig genom sin förmåga att på ett mycket konstnärligt sätt ut-
veckla både Malmöflickornas gymnastik och Svensk gymnastik. Tiina har vid flera 
tillfällen varit ansvarig för svenska gymnasters medverkan vid olika gymnastik- 
evenemang både på hemmaplan och utomlands.

Ett av Tiinas mästerverk var FIG galan 1999 i samband med Gymnaestradan i  
Göteborg, som hon hade huvudansvaret för. En gymnastikgala där de bästa 
grupperna från alla världsdelar blir utvalda och som håller den absolut högsta 
kvaliteten inom uppvisningsgymnastiken. Hennes regi av denna gala blev en stor 
succé och Tiina är väldigt högt respekterad inom gymnastikens värld. 

Denna utmärkelse är ett bevis på hennes stora och mångåriga kunskap, enga-
gemang, skapande, kreativa känsla för att genom rörelsens förmåga sprida 
glädje och konstnärliga budskap i samverkan med precision och koordination.

Ett stort och varmt TACK till dig Tiina för att du alltid ger allt för Malmöflickorna. 

Och Svensk Gymnastik har också mycket att tacka Tiina för och det är med stolthet som vi varmt kan gratulera Tiina 
till denna fina utmärkelse.

Helena Lindblad
Ordförande, Malmöflickorna

Agnetha 
60 år!

Malmöflickornas konsulent och ledare Agnetha Randau fyllde 60 år,

den 3 september och det vill vi uppmärksamma genom att ge henne våra varmaste  
kramar och gratulationer i efterskott.

Agnetha har alltid många bollar i luften och utöver hennes konsulentskap på  
Malmöflickornas expedition så är hon dessutom ledare och adjungerad i Malmö- 
flickornas styrelse.

Agnetha började som gymnast vid 10 års ålder i Malmöflickorna och hon blev tidigt i  
unga år en mycket duktig ledare. Hennes stora föreningsengagemang och pedagogiska  
kunskaper gör henne till en förebild för många unga ledare men även för oss äldre ledare  
som har haft förmånen att lära och ta del av hennes fantastiska ledarskap. I sitt tidigare yrkesliv  
arbetade Agnetha som förskolelärare/chef på en skola när hon efter lång och trogen tjänst bestämde  
sig för att börja som konsulent på Malmöflickorna 2010. Konsulenttjänsten kräver att man har stor  
kännedom och kunskap om föreningen både historiskt och i den utveckling som alltid fortgår framåt.  
Agnetha är som klippt och skuren för sitt jobb som konsulent. När Agnetha jobbar så går det snabbt  
och effektivt och hon vill sällan dra någonting i ”långbänk”. Vi i Malmöflickornas organisation är så  
klart tacksamma för detta eftersom det är många olika sorters projekt och arbetsuppgifter i en  

förening. Det kan vara allt från att få tränings-
schemat till att fungera, ledarfrågor,  
kontakter med kommun och skola, handla  
saft till cafeterian m.m. listan kan göras  
lång.

Tack Agnetha för att du finns för oss alla i  
föreningen och vi önskar dig allt gott  
och lycka till.

Hurra Hurra Hurra  
från alla Malmöflickor!

Helena Lindblad  
Ordförande, Malmöflickorna
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Malmöflickornas Vårgala 28 maj 2017
Så var det dags för vårens uppvisning, som flickor och  
ledare övat inför mest hela året. Speciellt intensivt hade det 
varit i maj, när man helst hade velat vara ute i solen, men en 
sann Malmöflicka vet vad som krävs i träning och disciplin 
för att Vårgalan skall fungera.

Galan inleddes till tonerna av Kvinna-böskes ”Dans och 
hålligång” (fast med mera Malmöflicks-orienterad text) 
med Fredrik Wiktor som programvärd och sångare. Stäm-
ningen – och värmen, 25 grader minst – var från början i 
topp på Malmöflickornas 1809:e uppvisning!!!! Det första 
numret ”Rosen auf dem süden”, som var Leida Leesments 
sista koreografi 1998, framfördes av Utval och Utval B med 
all den grace och stil, som utmärker en ”fullfjädrad” Mal-
möflicka. Det var svepande sjalar, röda band och böljande 
hästsvansar. 

Sedan kom ”Med bollen i vår hand..oj vad vi kan” 
med flickor 6–7 år. Jättesöta, redan uppvisningsvana 
med rosett i guppande hästsvans och röd resår i kjo-
len, som väl matchade den röda bollen. Nummer 4, 

”Dressyr”, var min absoluta favorit (som mamma till en 
numera drygt 40-årig ”flicka”), med Utval och Utval B. Inspi-
ration till detta nummer hade Leida Leesment fått från span-
ska ridskolan i Wien, och här kunde vi beundra flickornas 
”hovföring” samtidigt som 3 bollar var i luften. Jag minns, att 

en suck av lättnad undslapp alla föräldrar, när numret 
var över. Skulle dottern klara både händer och fötter?

Därefter uppträdde flickor från Grupperna Grund, 
F1 och F2, med ”Hopps” i blå och gula dräkter och 
vita rosetter i håret. Det var rörelser helt i Malmö-
flickornas stil, dvs efter kroppens naturliga rörelse-
mönster. Därpå följde ”Kanonbollar” med TVÅ bollar 
och ny musik av Mattias Leesment Bergh. Ljusgröna 
dräkter och mängder av röda bollar i luften till ”häf-
tig musik ” var imponerande. Så dags för Utval igen 
med ”Variations” till musik av Andrew Lloyd Webber 
och ”klassiskt” rörelsemönster. Utval B följde sedan 
med ”Improvisation på folklore” med musik av Kalle 
Moraeus. 

Sedan kom en annan klassiker, ”Concerto”, i koreografi av 
Gordon Marsh. Den känns lika fräsch, som då jag såg den 
första gången för säkert 20 år sedan. Ett gäng ”gamla” Mal-
möflickor på bänken framför mig tjöt av upphetsning och 
lycka då ”tangenterna virvlade runt i otyglad dans. ”Flickor 
i symfoni” hade kommit högre i bollhanteringen och upp-
trädde värdigt till tuff musik. Som sista ordinarie nummer 
före paus presenterade Utval och Utval B ”Victory”, med 3 
bollar och gula och röda band. Med ”Victory hade Malmö-
flickorna också med verkat vid Tattoo på Malmö Arena en 
vecka tidigare.

Så blev det paus och alla flickor som uppträtt i första 
akten kom upp på scenen, och Tore Green, f.d. general-
sekreterare i Svenska Gymnastikförbundet, överlämnade 

Riksidrottsförbundets förtjänst-
tecken i guld till Tiina Leesment 
Bergh. Som hyllning till Tiina från 
Malmöflickorna själva framförde 
flickorna ett extranummer i 
konspiration med – och kore-
ografi av - Jessica Bergh Skoog 
med sång av Nina Pressing, f.d. 
Malmöflicka och numera musi-
kalartist. 

Efter paus påpekade program-
värden, att det var mors dag, 
och då kan det ju också vara 
lämpligt att tänka på alla möd-
rar (kanske också pappor nu för 
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tiden?), som arbetat i cafeterian, sålt lotter, 
programblad, lagat dräkter och skjutsat sina 
telningar till träningar.

Akt 2 började med ”Löpningsvariationer” 
med de äldsta flickorna, också det en älskad 
klassiker, följd av de allra minsta, som kom 
in på scenen för första gången. Bedårande 
söta. Somliga lite rädda och andra mera 
sturska. Till tonerna av olika barnvisor skut-
tade man runt utan ledare ute på golvet. 

När Jessica Bergh Skoog såg Svansjön insåg 
hon hur Malmöflickorna kunde tolka den, 

och nu fick vi se ”Ballet with balls”, mycket effektfullt 
med vita bollar och utvalsflickor. ”Studs och kast… takt-
fast” hette nästa nummer, där flickor i orange dräkter 
visade koordination med röda och vita bollar. Sedan 
kom ”Puttin on the Ritz” där Nina Pressing utformat 
koreografin för Utval. Med glittersjalar till mörka dräk-
ter anade man 30-tals-atmosfären.

”Let ś sway” i vinröda dräkter, Utval B m. fl., rörde sig till 
musik som arrangerats av Mattias, och sedan kom Ut-
val i ”Fantasia” ett nytt nummer, som skapats av Tiina, 
Jessica och flickorna själva, så som jag minns , att 
Leida arbetade med sina utvalflickor. I detta nummer 
hade man cerisa dräkter samt rosa slöjor och band. 

Mycket effektfullt! Nästa nummer ”We can´t stop the fee-
ling ”med A1 och A 13 i svarta och violetta dräkter till fräck 
musik, arrangerad av Mattias kändes nytt och spännande. 

Som sista nummer före finalen kom ”Carnaval”, som Utval 
och Utval B framfört på FIG-galan (Federation Internatio-
nale de Gymnastique) i Helsingfors 2015. Och här var det 
mer precision och kontroll än någonsin, då FYRA bollar 
skulle vara i luften. Knallblå dräkter och röda bollar!! Då 
höll supportergruppen i raden framför mig andan.

Slutligen kom den stora finalen med alla flickor på scenen 
och tack till ledare och medhjälpare, inblandade i 

verksamheten. Det hade som vanligt varit en fantastik upp-
visning - med många timmars träning innan dess. Föräldrar 
hade också hjälpt till på olika sätt och ”produkten” av allas 
möda: prydliga flickor, som lärt sig uppträda inför publik, 
som lärt sig disciplin och team-arbete – förutom en god 
fysik.

/Gunilla Bratthall, f.d. Malmöflicks-mamma och länge med i 
”stödtrupperna”, för alltid i Malmöflickornas fan-klubb.
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MALMÖFLICKORNAS VÄNNER, vad är det ?
Så kanske många tänker och blir fundersamma, det heter väl Malmöflickorna där min flicka tränar? Ja, det är rätt att 
det är i Malmöflickornas förening som din flicka tränar. 

Malmöflickornas Vänner är en annan förening som bildades 1968. I denna föreningen så arbetar vi för att få in pengar 
så att vi kan ge bidrag till Malmöflickorna och stötta dom ekonomiskt. Idag består styrelsen av tio föräldrar som har 
barn eller har haft barn som tränar i Malmöflickorna. Några har tom själv varit en Malmöflicka en gång i tiden. Förra 
året sponsrade vi med nya rullväskor till utvalsgruppen och detta året bidrog vi med pengar till syntar i samband med 
flytten till Geijersskolan. Under åren som gått har vi också gett bidrag till bl.a. träningsläger, pizzakvällar, nya dräkter 
och nu senast till att renovera klubblokalen på Dammfri. Varje år så ser du oss när vi säljer rosor på Vårgalan och 
arrangerar den uppskattade julstugan i cafeterian.

MALMÖFLICKORNAS VÄNNER fyller en mycket viktig funktion för våra Malmöflickor och behöver fler medlemmar 
för att kunna driva vår förening vidare. Så är du förälder, mor-farförälder eller bara vill stötta vår förening, så bli 

gärna medlem. Årsavgiften är 275:- och betalas in till 
bankgiro 5978-5089 eller om du hellre vill swisha till 
vår kassör på 070-248 39 35 så går det bra. Glöm 
inte skriva namn, adress och email. Mer intressant 
information om vår förening och kontaktuppgifter till 
oss i styrelsen finns även på vår nya fina informations 
tavla i klubblokalen.

Ordförande: Sofia Näsström, Kassör: Ea Werngren. 
Övriga ledamöter: Ronny Meyer, Elisabeth Jöns-
son, Diane Olsson, Kristin Nilsson, Birgitta Schmitz,  
Cecilia Lundström, Ann-Christine Storjordet Persson 
och Jan Carlsson.

En renovering som blev till två …
I april månad påbörjades renoveringen av Dammfriskolans Sporthall och gymnastik-
sal. Det har bl.a. blivit nya golv i sporthallen och i gymnastiksalen. Renoveringen har 
också inneburit nya fina duschar och uppfräschade och ommålade omklädningsrum. 
Det känns väldigt roligt att komma tillbaka till dessa nya fina lokaler.

I samband med denna renovering kom diskussionen upp bland våra ledare och vår 
styrelse om att vi nog skulle behöva måla om och rusta upp vår egen klubblokal med 
lite nya stolar, lampor mm. Sagt och gjort, vi tog beslut på det och familjen Edbladh 
Holmér tog sig an detta projekt! 

Fyra hela helger tog det från start till mål….och vilken fantastiskt förvandling. Ljust, 
fräscht och härligt blev det och vi hoppas att ni alla ska trivas bra i vår fina klubblokal.

Vi tackar familjen Edbladh Holmér för allt arbetet och tid som ni har lagt ner på detta, 
Malmöflickornas Vänner för det ekonomiska bidraget till renoveringen, alla utvalsflickor som säljer Newbody och 
Malmö Försköning- och Planteringsförening som bidrog till ett nytt mixerbord när vårt gamla gick sönder.

Ett extra stort tack till alla medlemmar och föräldrar, ledare och pianister 
som under våren och hösten tagit sig till alla olika träningslokaler som Glas-
bruksskolan, Baltiska hallen, Europaporten, Limhamns Sporthall och nu sist 
till Geijersskolan. Vi är väldigt tacksamma för detta.

Tänk nu kan ni som sitter och väntar på era flickor äntligen träffa våra  
cafeteriadamer igen och ta en god kopp kaffe. Vi hälsar er varmt välkomna 
tillbaka till Dammfriskolan och Ribevägen!

Lite information om försäljningen i cafeterian

Våra cafeteriadamer Ea, Kerstin, Käthy och Terezia hjälper er gärna 
med köp av bollar, dräkter, m.m. i vår cafeteria.

Ett litet julklappstips kanske… DVD film från årets Vårgala finns till 
försäljning i vår cafeteria.

Till våren kommer det att finnas möjlighet till förbeställning av vår blå 
joggingoverall med eget namntryck. Mer info kommer.

Det går bra att betala med swish i vår cafeteria men tänk på att det kostar Malmöflickorna 1.50 för 
varje swishbetalning. Samla gärna era betalningar till en betalning/gång.

	

	

	

Välkomna till vår
 ÖPPET HUS-VECKA

den 27/11–2/12
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Pizzakvällar
Fredagsmys med våra F2 och yngre A1 flickor. 

Så var det äntligen dags för höstens mysigaste fredags-
kväll. För våra F2 flickor har det blivit en tradition att träffas 
och äta, umgås och mysa tillsammans. Detta året hade vi 
nöjet att även ha med våra yngre A1 flickor.

 Det var extra roligt att få komma till klubblokalen efter-
som renoveringen av gymnastiksalarna gjort att det var 
längesedan vi var där. Vad vi inte visste var att även vår 
klubblokal fått ett ansiktslyft med ljusa nymålade väggar 
och fina möbler. Så fint!

 Vi var ett glatt gäng flickor och ledare som fick några 
bonustimmar tillsammans. Det blev namnlekar, musik-
tävling, pizza, popcorn, men framför allt mycket snack 
och mycket skratt. Vi avslutade kvällen med att se flick-
ornas framträdande från Vårgalan.

 Tack alla flickor som hade möjlighet att vara med. Vi 
ledare längtar redan till nästa år!

Kram Ledarna

Sista fredagen i september sam- 
lades ett härligt gäng tjejer, som 
tränar A1, i vår nyrenoverade 
klubblokal. Det var nämligen dags 
för en kväll fylld med trevligt um-
gänge, god mat, lekar och premiär 
av inspelningen från Vårgalan. Vi 
delade många skratt och i slutet 
av kvällen kunde vi alla, både tjejer 
och ledare, enas om att tiden gått 
alldeles för snabbt och att vi gärna 
ville göra om det. Gärna snart! 

Kram Ledarna 

Fredagen 20 oktober träffades 37 
glada tjejer från grupperna A13, 
spec-to på klubblokalen för att 
umgås, lära känna varandra bättre, 
skratta och såklart äta då vi bytte 
taco-fredag till fredagspizza :) 

För att lära känna varandra måste 
man mixa lagen och ha lite aktivi-
teter. Första aktiviteten var att 
gissa uppvisningsprogram genom 
att lyssna på introt på ett upp-
visningsprogram, det gav bonus-
poäng om laget även prickade 
in vilket redskap varje program 

hade. Andra aktiviteten var att lyssna noga och 
lösa ett mysterium genom att ta reda på vem mördaren var. Filmen från Vårgalan 

stod såklart också med på agendan då vi tittade på tjejernas program och avslutade med galans Grande 
finale och gav varandra en stor applåd, för att vi alla är så bra! 

Tack för en härlig och trevlig fredagskväll tillsammans med er! 

Kram Ledarna
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MALMÖFLICKORNA
Ribevägen 15B, 217 46 Malmö

Tel. 040-91 71 79
e-mail: malmoflickorna@swipnet.se

www.malmoflickorna.se

Tack för den här terminen och vi önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

 Malmöflickornas
Vårgala

26 och 27/5 2018

Terminsstart den 15 januari 2018.
Vi följer samma schema och ni kommer på samma träningstid  
som på hösten. Ingen kallelse kommer att skickas med posten! 

Nyanmälningar tar vi emot per telefon eller e-post.

MALMÖFLICKORNAS 

VÄNNERS JULSTUGA 

JULSTUGA 2/12 KL. 10-14

I KLUBBLOKALEN

 

BOLLETINEN
Ansvarig utgivare: Tiina Leesment Bergh

Foto: Calle Johansson, Linnéa Lindgren samt privata bilder

Vill du bo i en trivsam och lugn miljö på bästa läge i 
centrum av Staffanstorp?
Vi uppför 30 högklassiga bostadsrättslägenheter i 
två exklusiva  byggnader på biblioteksområdet. 

Nu med återköpsgaranti!

BRF Biblioteksgården säljs via:

Svensk Fastighetsförmedling 
i Staffanstorp
Storgatan 5, 245 31 Staffanstorp
Tel: 046-25 46 56
ulf.lindblad@svenskfast.se

www.svenskfast.se

Ring för visning!

 
 

  

 

TRÄRINGEN AB
atmosphair.se

VI TACKAR
ABB AB

AB Gustav Holmströms Snickeri
Action Sportstore

AG Blommor
Ahréns Rapid Growth

Alla som har annonserat  
i programbladet 

Alla som har sålt Newbody
Coach Companion

Cypressens Måleri AB
Familjen Edbladh Holmér

Fritidsförvaltningen Malmö Stad
Grevie Maskinentreprenad AB

Haga Veterinär AB
Hoff Entreprenad AB
Holmströms snickeri

Calle Johansson
JustNu

Peter Kesselman
Linnéa Lindgren

Malmö Förskönings- och  
Planteringsförening.

Malmöflickornas Vänner
Olssons Maskinentreprenad AB

Svensk Fastighetsförmedling  
i Staffanstorp

Natalja Tillgren & Co Fastighetsbyrå AB
Träringen AB


