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Vår älskade Tiina Leesment Bergh, huvudledare i Malmöflickorna lämnade oss 
tidigt i våras i stor sorg och saknad, i en ålder av 72 år. Närmast sörjande är maken Ulf 
Bergh, dottern Jessica Bergh Skoog och sonen Mattias Leesment med sina familjer.   

Malmöflickorna grundades 1954 av Tiinas mamma Leida Leesment (1918-1998). Tiina förde 
sin mammas livsverk vidare på sitt eget sätt med sin skapande och konstnärliga ådra. Tiina 
började själv som liten i Malmöflickorna och tillhörde sedan utvalsgruppen under många 
år. Efter sin utbildning på GIH i Stockholm arbetade Tiina som idrottslärare på Malmö Latin-
skola. Samtidigt var hon biträdande huvudledare i föreningen och 1991 började hon arbeta 
på heltid som konsulent i Malmöflickorna. Tiina hade den stora förmånen att kunna dela 
sitt fantastiska engagemang i Malmöflickorna med sin familj. Jessica som är ledare och var 
Tiinas närmsta assistent, Ulf och Mattias som båda är pianister i föreningen.    

Malmöflickorna har besökt samtliga världsdelar och har med sina 1833 uppvisningar blivit 
kända och uppskattade över hela världen med sina röda bollar i centrum. Tiinas målsättning 
var alltid att hålla en hög standard och kvalitet på uppvisningarna som blivit livsnerven i 
Malmöflickornas verksamhet. Malmöflickornas rörelseglädje var viktigt för Tiina och hon 

var noga med att alla ledare skulle utbildas i den 
rörelseskola som ligger till grund för Malmöflickornas 
dansgymnastik. 

Utöver Malmöflickornas verksamhet var Tiina vid flera 
tillfällen ansvarig för svenska gymnasters medverkan 
vid olika gymnastikevenemang både i Sverige och 
utomlands. 

Tiina utsågs 1998 till årets ledare av Svenska Gym-
nastikförbundet. 

Ett av Tiinas mästerverk var FIG galan 1999 på Scan-
dinavium i samband med Gymnaestradan i Göteborg, 
som hon hade huvudansvaret för. En gymnastikgala 
där de bästa grupperna från alla världsdelar blir utval-
da och som håller den absolut högsta kvalitén inom 
uppvisningsgymnastik. Hennes regi av denna gala 
blev en stor succé och Tiina var alltid högt respek-
terad och väldigt omtyckt inom gymnastikens värld. 

Tiina hade också ett långt och givande samarbete med Malmö Opera där utvals-
gruppen har medverkat i flera uppsättningar. 2001 gjorde Tiina koreografin till 
Eugen Onegin i Malmö Operas regi. 

Tiina tilldelades Årets Pegasus 2004, ett pris som delas ut varje år till betydelsefulla 
personer i Malmö Stad. Våren 2017 fick Tiina ta emot Riksidrottsförbundets för-
tjänsttecken i guld som är idrottens högsta utmärkelse. 

Dessa utmärkelser blev ett bevis på hennes fantastiska kunskap, engagemang och 
kreativa känsla för att genom rörelsens förmåga sprida glädje och konstnärliga bud-
skap i samverkan med precision och koordination.  

Tiina personifierade det goda, kunniga och ett alltid ödmjukt bemötande. 

Tiina hade ett starkt mod och hon kämpade in i det 
sista mot sin sjukdom med ett positivt tänkande. 
Samtidigt i denna strid spred hon all sin kärlek till 
alla i sin omgivning. 

Tiina lämnar en stor tomhet och saknad efter sig 
såväl inom Malmöflickorna som inom gymnastik-
kretsar världen över. Avskedet av Tiina den 12 april i Limhamns kyrka blev ett gripande 
och minnesrikt möte mellan alla generationer Malmöflickor. Alla har sina fina, vackra 
och varma minnen av Tiina som vi alla kommer att bära med oss i våra hjärtan. 

Tack Tiina för allt du gav till oss alla MALMÖFLICKOR.

Jag vill också framföra mitt varmaste TACK för att jag hade förmånen och glädjen att få 
ha Tiina som kollega, mentor och en mycket nära vän. 

Våra varmaste tankar går till Tiinas familj. 

Helena Lindblad, Ordförande i Malmöflickorna 

 

Tiina med sin familj.
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 Malmöflickorna medverkade i familje-
operan Hans och Greta på Malmö Opera 
under december 2017 till januari 2018. 

 I februari reste Malmöflickorna 
till Tyskland och medverkade i en 
Sportsgala i Walsrode. 

 Första söndagen under MalmöFestivalen 
var det Föreningarnas dag på Gustav Adolfs torg.  
Malmöborna hade inte riktigt vaknat kl. 12.00 
denna söndag. Vi gjorde en fin uppvisning men 
lite mer publik hade varit kul.

 Under CPUP:s kongress i Malmö hade vi en 
uppvisning i Malmö Operas foajé den 22 oktober 
för 450 läkare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter 
och annan vårdpersonal. 

 Vårgalorna på Malmö Opera den 26–27 maj 
  (Mer om Vårgalorna kan ni läsa på sidorna 4–5.)

 Malmöflickorna deltog sedvanligt i National-
dagsfirandet den 6 juni tillsammans med Malmö  
Brandkårs Orkester på Stortorget.

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

 Vårgala 2019 kommer att bli den 26 maj i Bal-
tiska hallen. Hela föreningen deltar!

 World Gymnaestrad 2019 kommer att gå av 
stapeln den 7–13 juli i Dornbirn, Österrike. Malmö-
flickorna kommer att delta med ett trettiotal flickor.
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Malmöflickornas Vårgala 2018
Helgen den 26 och 27 maj vaknade hundratals Malmöflickor med 
spänd förväntan och lite fjärilar i magen. För några var det första 
gången de skulle uppträda på Malmö Opera, andra har gjort det 
flera gånger redan. Oavsett vilket är det en fantastisk upplevelse att 
få vara med om och något man aldrig glömmer. Det är en väldigt 
speciell känsla att stå vid de svarta draperierna vid sidan av scenen 
och vänta på sin tur, nervös och med svettiga händer, som ska hålla 
i bollarna. Alla, oavsett ålder och erfarenhet, känner av spänningen. 

Vårgalan inleds med en hyllning till Tiina Leesment Bergh, Malmö-
flickornas huvudledare, som så tragiskt gick bort i våras. Först hen-
nes favoritpsalm ”Sommarpsalm” och sedan programmet ”Dröm”. 
Alla vi som känner henne vet hur mycket hon tyckte om ”Dröm”, 
med musik komponerad av hennes man Ulf Bergh. Det är ett pro-
gram som på ett fantastiskt sätt visar Malmöflickornas egen, unika 
rörelseskola. Det var speciellt och starkt att se den framföras idag.

Anna Allfelt leder oss igenom Vårgalan med den säkerhet och 
självklarhet som bara en Malmöflicka kan. Eftersom hon själv har 
erfarenhet av att både vara utvalsflicka och ledare, är det inget hon 
inte kan om vad som visas på scenen. Hon vet också hur mycket 
arbete som krävs av så många för att få ihop en hel föreställning. 
Det gäller inte bara de som är med på och bakom scenen, utan 
också alla föräldrar som ställer upp för sina barn och ungdomar 
och skjutsar till samträningar och repetitioner. Utan allas hjälp och 
bidrag hade det inte gått.

Nästa nummer skapade Malmöflickorna för invigningen av Rosa 
Bandet galan på Malmö Arena. De breda banden rör sig exakt lika, 
med ett svagt prasslande, och det känns som om alla svävar fram 
på scenen. 

Nästa grupp som tar plats på scenen 
är flickor 7–10 år, som tränar FI och 
F2. De visar de tidiga stegen i rörel-
seskolan och det är väldigt impone-
rande hur duktiga de är på att följa 
musiken. Det är svåra rytmer och 
kombinationer. Vilket samarbete! 

Sedan följer A13 och Spec 14. De är 
mellan 13–19 år och de ska visa hur 
långt de har kommit i utvecklingen 
av sin bollteknik i programmet ”Boll-
funk”. Till härlig musik rör de sig till 
synes helt obesvärat med bollarna 
i luften hela tiden. Detta blandas 
med studssekvenser som är så 
svåra att jag tappar hakan. Det mest imponerande är hur lätt och 
avslappnat de får detta väldigt svåra nummer att se ut. 

Utvalsflickorna visar sedan ”Bollvariationer” till Benny Anderssons 
underbara musik. Rörelse, bollar och musik blir till ett och en njut-
ning att se. Här är bolltekniken naturligtvis ytterligare utvecklad 
och tillsammans med komplicerade danssteg har de tre bollar i 
luften. Det är en speciell känsla med tre bollar där koncentrationen 
måste vara på topp hela tiden.

Föreställningen går vidare med att Nina Pressing, med ett mycket 
speciellt hjärta för Malmöflickorna, tackar Tiina med en sång hon 
har skrivit till henne i samband med hennes bortgång. Hon beskri-
ver också hur betydelsefullt det har varit för henne med Malmö-
flickorna. Här tror jag att det är många i publiken som skriver under 
på precis allt. Gemenskapen, rörelseglädjen, träningen, vänskapen 
och upplevelserna. Det är en skola för livet och erfarenheterna 
kommer att vara till nytta både i privat- och arbetslivet.

Nina Pressing har också gjort koreografi för Malmöflickorna vid ett 
antal tillfällen, och idag visar utvalsgruppen ”Ease on down”, med 
musik av M Jackson. En härlig koreografi, där dans och Malmöflick-
ornas rörelseskola möts. Det syns verkligen att de har roligt när de 
framför den!

Sedan är det dags för flickor mellan 9–17 år i A1–A3 att tillsam-
mans visa hur olika nivåer i rörelseskolan möts. Så härligt att se 
hur grunderna är de samma, men hur rörelserna utvecklas utifrån 
mognad. Raderna och rörelserna är precisa och exakta och alla 
förflyttar sig fram och tillbaka i olika uppställningar utan problem. 
Ett fint exempel på när olika åldersgrupper och svårighetsgrader 
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samverkar. Det blir också tyd-
ligt för de yngre flickorna vart 
träningen leder. Det är viktigt 
med mål och förebilder. 

Avslutningen på första akten 
blir ”Estniska influenser” 
till musik av Tomas Tuulse. 
Estland har alltid funnits med 
som en inspiration med 
kultur och musik, eftersom 
Leida Leesment, grundare 
av Malmöflickorna, flydde 

från Estland, där hon hade sina rötter, till Sverige tillsammans 
med sin familj för att skapa en ny framtid här. Kompositören är 
en favorit och programmet en ljuvlig blandning av bollar och 
band, där vi även får se hur man behärskar två band samtidigt.

Därefter kommer alla medverkande in på scenen i en gemen-
sam pausavslutning. Tänk att vara del av en sådan helhet. 
Musiken är härlig och medryckande och 
alla, inte minst publiken, njuter, applåde-
rar och tackar för en fin första akt.

I år skulle Leida Leesment fyllt 100 år 
(1918–1998). Andra akten inleds därför 
med Vintermorgon, ett av hennes favorit 
program. Jag förstår henne. Det är be-
dövande vackert. Till Bachs fantastiska 
musik har man skapat ett program med 
sjalar, som verkligen förmedlar känslan av 
tidig vintermorgon med frost och dimma 
där sedan solen bryter igenom.

Nu kommer de yngsta deltagarna, på lördagen flickor 6–7 år med 
boll. De visar att de behärskar de första stegen med boll och rörel-
ser och det sitter perfekt. Fantastiskt att se hur de hjälper varandra 
att hitta rätt när de byter uppställning. Tänk så mycket de har tränat 
för att kunna göra alla rörelserna så här fint, men också för att 
komma ihåg ordning och var man ska stå i de olika delarna. Det är 
många rörelse och förflyttningar att hålla reda på. Publiken tycker 
att de är fantastiska och applåderar massor.

På söndagen 
är det de allra yngsta Malmöflickorna, 4–5 år. Jag kan inte på-
minna mig om att jag har sett någon annan gymnastkuppvisning 
där så små barn klarar ett helt program, utan ledare på plats på 
scenen. Det är underbart att se hur väl de klarar det. Musiken, 
tillsammans med deras egen sång, hjälper dem att komma ihåg 
vad de ska göra. Strålkastarna släcks ner och det blir ljust bland 
publiken, eftersom det annars kan vara skrämmande för barnen 
att titta ut över ett svart hav. Nackdelen med detta är att det 
är oemotståndligt att försöka hitta sina föräldrar och  nära och 
kära i publiken och vinka till dem. Det är så otroligt charmigt och 

publiken applåderar. Helt underbart!

 Flickor, 7–10 år kommer tillbaka, nu med boll. Här ser man hur 
tidigt man kan klara av att hantera bollen tillsammans med andra 
rörelser. Det är ett taktfast och fint program.

 Utvalsgruppen framför ”Sjalen”, ett program koreograferat av 
Gordon Marsh, som samarbetade med Malmöflickorna i många år. 
Man rör sig framåt med små, små steg som skapar en illusion av 
att man flyter fram. Tänk så enkelt det ser ut, men här gäller det 

att vara exakt i alla rörelser och förflyttningar 
och det är väldigt väl framfört.

Let ś sway med flickor 14–21 år kommer 
härnäst. Det går nästan att känna hur härliga 
rörelserna är att göra och det ser fantastiskt 
ut. En rörelse går ihop med nästa och bin-
der ihop en helhet som är summan av en 
massa grundrörelser.

Nästa program är ”Fantasia”, som visas upp 
av utvalsgruppen. Detta blev Tiinas sista 

koreografi, som kännetecknar 
hennes fantastiska rörelsekänsla 
i en blir en vacker mix med en 
vacker mix av breda band och 
sjalar.

Som en bukett med blommor 
kommer A1:orna in med olika 
färger på dräkterna och bollar 
i händerna. I samverkan rör de 
sig i olika formationer och har 
ibland en och ibland två bollar. De 
genomför sitt program väldigt fint 

och vilka härliga (och svåra) studsdelar det är.

Sista numret innan finalen är ”Lord of the Ball”, vilket otroligt pas-
sande namn. Den skapades till FIG galan på Världsgymnaestradan 
i Lausanne. I perfekta formationer och i ett rasande tempo rör 
sig bollar överallt. Det är inte svårt att förstå att Malmöflickorna 
utses att representera Sverige på denna prestige fyllda FIG gala. 
När jag ser programmet tänker jag att detta kommer aldrig att 
kunna överträffas, men det är klart att det kan. Det unika arbetet 
att tillsammans, gymnaster och ledare, skapa programmen och låta 
dem långsamt växa fram lyfter allas kreativitet och lust att hitta nya 
omöjliga möjligheter.

Finalen är här och alla är med. Lättnaden och glädjen över vilken 
fantastisk föreställning det har varit känns överallt. Publiken klappar 
under hela finalen, för alla flickorna, hela tiden, och jublar till slut. 
Jag vet att alla är mycket imponerade över vilken fantastiksk upp-
visning det har varit. Vi ser nog alla redan fram emot nästa år. TACK!

/Ann-Sofie Bramell, alltid Malmöflicka
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Tiina!
Tack för magin, tårarna och skratten.
Tack för slitet, svetten och glädjen i att ”ha satt den”.
Tack för timmarna, veckorna och åren.
Tack för gemenskapen som läkte såren.
Tack för vänskapen, värmen och tålamodet.
Tack för utmaningen, chansen och att du förstod det.
Tack för livskunskap, lärdom och ledarskap.
Tack för lusten och känslan som genomsyrat varje liten sak.
Tack för familj, kärlek och livslånga vänner.
Tack för den tacksamhet så stor som jag känner. 
Tack för att du aldrig missat en enda födelsedag.
Tack för att du varit med och format mig till just jag. 

Kram Tina

Tiina!
När jag 1967 började på Malmöflickorna var Du min stora idol som gymnast. 
Några år senare var jag så stolt över att mitt flitiga tränande hade gjort så att jag 
fick ha Dig som ledare och tränare. Jag minns bl.a. alla våra fantastiska träningar på 
fredagskvällarna på Latinskola. Efter träningen blev det ofta gemensamma skratt i 
duschen och jag satte mig på bussen hem och såg avundsvärt på dig när du satte 
dig i din i Fiat och körde iväg till kanske lite mer vuxen håll i gång på en fredag kväll!

Jag fortsatte och tränade på flitigt och till slut tränade vi i samma grupp, Du otroligt 
mer rutinerad än jag men jag minns det med så mycket glädje och stolthet. Jag 
fortsatte min tid i Malmöflickorna som ledare och nu var vi ledarkollegier. 

Tack för alla diskussioner om rörelseskolning och all visdom. När jag 2010 blev 
anställd som föreningskonsulent blev vi nu arbetskollegier. Så roligt! Sedan 2010 
tror jag att vi pratade med varandra mer eller mindre varje dag, många dagar flera 
gånger om dagen. Jag saknar dessa samtal så otroligt mycket. Vi pratade långt 
ifrån om bara Malmöflickorna så klart.

Skickar ett litet Tack till min mamma som introducerade Malmöflickorna i 
mitt liv och ett stort Tack till dig Tiina som har gjort Malmöflickorna till vad 
det är i dag! Saknaden och tomheten efter dig är stor, tacksamheten över 
din vänskap lika stor men de glädjefulla minnena efter dig är ännu större!

Kram Agnetha  

Kan än idag komma ihåg känslan 
när jag för första gången fick hem 
träningstider där det stod att jag 
skulle ha Tiina som ledare. Även 
om man alltid sett upp till sina 
ledare var detta något speciellt 
och lite spännande. Hennes tim-
mar var roliga, och hon hade en 
förmåga att kunna förklara hur 
en rörelses känsla och teknik 
skulle vara. Minns att även vi 
som försökte gömma oss långt 
bak i hallen kände oss sedda.

Som ledare fick jag senare se en ny sida av Tiina som jag inte lärt 
känna tidigare. Fortfarande samma varma och omtänksamma person, 
men nu med en stor portion humor. Har ett starkt minne från Oslo där 
jag var med som ledare. Helena öppnade dörren till deras hotellrum, och 
plötsligt hoppade Tiina fram och skrämde mig där hon gömt sig bakom 
dörren. Som vi skrattade. Det blev många fler skratt efter den händelsen, 
men även fina samtal och ett antal koppar kaffe.

Kära Tiina, jag saknar dig.

Kram Christina

Så sitter vi nu här på årets Vårgala 2018. Det 
knyter sig lite i magen vid tanken på att detta 
är första gången du inte står där spänd bakom 
kulisserna. Att vi för första gången inte ska få se 
ditt strålande leende under applådtacket. Men 
under galans gång förändras känslan något. 
Trots att sorgen hänger kvar så finns du där i 
varje väluttänkt, vacker rörelse och musikkom-
bination. Tack vare dig lever detta kvar, i Jessica, 
Mattias, flickorna och i alla fantastiska ledare.

Du finns där när vi minns hur viktigt det är att 
vara representabel i alla livets sammanhang. 
Dina stränga men välmenande ord kring hur vik-
tigt det är med prydliga manikyrer och snoddar i 
samma nyans som hårfärgen, har visst satt spår 
i oss. Du hade ju faktiskt en rätt bra poäng i det. 

Du lärde oss Malmöflickor att vad som än 
händer, så sträcker vi stolt på oss och ler. 

Att få vara stolt över det du åstadkommit men 
med stor ödmjukhet är en viktig lärdom du gett 
oss.

Ditt fantastiska ledarskap med värme och 
styrka, då du alltid ställde krav men alltid mest 
krav på dig själv, har gett oss en förebild i vårt 
yrkesliv. 

Vi glömmer aldrig hur du skapade en trygg och 
varm miljö där flickor kan vara sig själva och är 
snälla mot varandra. Visst är det härligt ändå, att 
idag se alla starka Malmöflickor som du har varit 
delaktig i att forma!

Trots allas vår saknad efter dig ser vi fram 
emot att följa och till viss del få vara delaktiga 
i föreningens ljusa och spännande framtid. Men 
vi hade gärna haft dig kvar  länge till.

Marie-Christine och Emelie Cronholm
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Tiina var en fantastisk människa, alltid så 
omtänksam. 

Vi jobbade tillsammans i över 30 år 
på kansliet och på golvet. Vi fick uppleva 
så många fantastiska resor tillsammans, 
både roliga och jobbiga. Minns när vi 
många gångar satt på vårt hotellrum 
på kvällarna och väntade in alla flickor 
som varit ute på egen hand . Då kom vi 
varandra så nära, ibland över ett glas vin, 
pratade och skrattade. Ett minne från 
1989 i Halifax. Vi skulle fira midsommar. I 
ett litet rum, vi var ca 45 personer, vi satt 
på golvet och åt hummer. Tiina tyckte vi 
skulle ha en majstång och dansa runt. 
Tiina ställde sig och var majstång och 
alla vi andra dansade runt henne…trångt 
men som vi skrattade. Tiina, jag saknar 
de fina samtalen om allt bl.a vilka dräkter 
flickorna skulle ha i de olika programmen 
för att uppvisningarna skulle bli så vackra 
som möjligt.  

Kram Ea

Rörelser till musik och gymnastik 
blev tidigt en del av mitt liv. 1963 hade 
Malmö Gymnastikförbund uppvisning i 
en nästan fullsatt teatersalong, Malmö 
stadsteater. Maud Almqvists småttingar 
tog scenen i besittning efter det att 
Malmö Gymnastikförbunds ordförande 
hälsat alla välkomna. Bland dessa småt-
tingar fanns jag, 9 år gammal. Efter detta 
inslag kom Leida Leesments Malmöflick-
or, som med utsökt säkerhet och nära 
nog utmejslad stil framförde ”Kontraster” 
och ”Moderna rytmer” (Sydsvenska Dag-
bladet Snällposten 24/3 -63).

Föga anade jag då att 1965 skulle 
jag göra min debut i Malmöflickorna, 
inspirerad av en äldre Malmöflicka, 
Siv Bergström, som bodde i samma 
höghus som jag och som ofta sågs 
skynda till träningar med sina röda 
bollar i nät. Snabbt blev jag fångad av 
Malmöflickornas unika rörelseskola. 
Malmöflickornas urvalssystem slus-
sade mig via Utval C till den mycket 
speciella gruppen Utval B.

Vi var ett gäng tjejer i tonåren med 
siktet inställt på Malmöflickornas utvals-
grupp. Vi hade alla blivit uttagna och 
uppmärksammade pga talang och vilja 
till hårt arbete. En gemensam nämnare 
för oss alla blev Tiina som tränade 
oss fredagskvällar kl 19–21.30 i Lat-
inskolans gymnastiksal. Så här med 

Tiina var redan utvalsflicka när jag som elvaåring började i Malmöflick-
orna 1961. När jag och mina träningskompisar sedan själva fick börja 
träna i utval såg vi alla upp till henne och såg henne som en förebild.

När Tina började ha håret i “högsvans” på träningarna följde vi alla 
efter i samma frisyr.

Tiina var inte bara en tekniskt duktig gymnast utan hade också talan-
gen att utveckla nya rörelser. Hon inspirerade oss andra och tillsam-
mans med Leida , hennes mamma, förde hon utvecklingen vidare.

Jag fick många år som ledare och assistent i nära samarbete med 
Tina och fick chansen att se hennes ledarförmåga och kreativitet på 
nära håll. När Leida dog förde Tiina Malmöflickorna in i framtiden med 
sitt brinnande engagemang. Hon inte bara förvaltade föreningen utan 
utvecklade den på många plan med sina visioner – både tekniskt och 
rörelsemässigt. I Hennes öppenhet gentemot flickorna och ledarna tog 
hon emot ideer och i samarbete med dem ledde hon Malmöflickorna till 
nya höjder. Vi som gick på vårgalan varje år fick nya bevis varje gång. 

Tiina finns inte längre hos oss men hennes själ lever vidare i Malmö-
flickorna och kommer alltid att göra det.

Tiina du fattas oss.
/Maggie

nästan 50 års perspektiv känns det 
lite osannolikt att ingen av oss tvekade 
det minsta till att använda varje fredags 
kväll till träning. Kanske var sanningen 
den att ingen av oss halvvuxna flickor 
ville missa möjligheten att få träna 
under Tiinas ledning och bli en del 
av det hon skapade. Vi fick förmånen 
att , förutom boll, prova handredskap 
som var nya för oss Malmöflickor. Det 
handlade om tunnband, hopprep och 
band. 1968 hölls det första riksmäster-
skapet i Gymnstique Moderne. 
Tävlingsformen  omfattade fristående 
med handredskap både i trupp och 
individuellt. Vid VM i Bulgarien 1969 
representerades Sverige i trupp av 
Malmöflickorna och individuellt av Eva 
Ericsson, Uppsalaflickorna. 

Malmöflickorna väckte stor sen-
sation genom att komma till final och 
belägga en 6e plats med sitt välkom-
ponerade och skickligt genomförda 
bollprogram (Svensk idrott 11/79).  
I och med detta sköt utvecklingen  fart 
och för oss flickor i utval B var detta 
spännande. Allt skedde under Tiinas 
mycket inspirerande ledarskap. Vid 
Gymnastikspelen i Ronneby 3–9/7 
71  fick jag förmånen att representera 
och ingå i ett av Malmöflickornas två 
lag, och kunde glädja mig åt ett he-
drande 2a pris i trupptävlingar klass III 

A. På första plats fanns 
naturligtvis Malmöflick-
ornas lag 1. I den indi-
viduella tävlingen i ryt-
misk gymnastik nådde 
Tiina stor framgång när 
hon ställdes mot Eva 
Ericsson som kom att 
bli flerfaldig mästare i 
Gymnasique Moderne. 
Trots alla framgångar, 

i trupp och individuellt, upphörde 
Malmöflickorna att tävla eftersom de 
inte ansåg att tävlingsmodellen var 
förenlig med verksamhetens principer. 
Således blev tävlingsverksamheten 
en parentes i Malmöflickornas his-
toria men förtjänar ändå att nämnas 
eftersom den berör Tiinas stora och 
breda kunskaper som gymnast, ledare, 
koreograf och inspiratör.

Våra fredagsträningar fortsatte med 
en aldrig sinande entusiasm och då 
som nu inser jag vilken otrolig förmån 
det var att i en känslig tonårsperiod få 
ha Tiina som förebild. 

Tiina var också den, som av en 
slump, väckte mitt slumrande ledarin-
tresse. Någon gång i slutet av 60 talet 
blev Tiina försenad till en av våra fre-
dagsträningar. Jag fick förtroendet att 
starta träningen i avvaktan på Tiinas 
ankomst. När Tiina anlände tog hon 
inte omedelbart över träningen utan lät 
mig avsluta det moment jag påbörjat. 
På kort tid fick Tiina upp ögonen  för 
min nyfikenhet och mitt intresse för 
ledarrollen och detta mynnade ut i 
ledarutbildning inom Malmöflickorna, 
ofta med Tiina som självklar inspiratör.

Jag kommer för alltid att minnas 
träningslusten och den sociala gemen- 
skap som präglade fredagsträningarna 
i Latinskolans gymnastiksal under sent 
60-tal.

Tack Tiina! Du var mycket viktig för 
oss tjejer i utval B, på väg in i vuxen-
livet!

PS. Efter träningens slut gick vi alla 
tillsammans på något av Malmös disco. 
Gemenskapen höll även utanför gym-
nastiksalens väggar.

Gun Skog

En bild på några av alla de flickor Tiina har inspirerat, 
utanför Stockholms konserthus 1969.



8

A1-lägret 2018
Klockan hade knappt hunnit slå åtta innan peppade och 

glada flickor samlades utanför klubben - det var ju dags för 
A1-läger! När bollar, väskor, hinkar, spadar, taggade flickor 
och förväntansfulla ledare var inpackade i bussen gav vi 
oss äntligen iväg. Resan upp till Lingvallen gick smidigt 
och snabbt, på bussen hann vi med en och annan lek samt 
lite musikquiz. 

När vi väl var framme var det dags för rumsindelning 
och genomgång av helgen, sedan var det dags för flickor-
na att kånka sina tunga väskor till sina rum för att kunna bädda 
sängen och packa upp. Redan här knöts de första nya banden 
flickorna emellan, med gott samarbete och fin vägledning var 
snart alla sängar bäddade. Dags för varma kläder, för nu bär 
det av till stranden!

På stranden stod namnlekar och sandslottsbygge på 
agendan, där flickorna nu var uppdelade i olika grupper 
med blandade åldrar. Efter strandäventyret behövde alla 
en stund i stugorna för att värma upp sig efter en kylig och 
blåsig förmiddag. Ombytta till träningskläder traskade vi 
sedan till träningshallen, det var nämligen dags för helgens 
första träning. Och vad vi tränade - band, sjalar, fristående, 
en boll och tvåbollar! Träningarna var upplagda för att passa 
alla, både små och stora A1or klarade utmaningarna galant. 
Under fikapausen var det delade meningar om vad som var 
roligast, där de flesta tyckte tvåbollsträning eller band! Vid 
kl.17 var träningen slut och det var äntligen dags för middag. 
På menyn stod tacos, något vissa blev oerhört glada över..! 
Efter middagen klädde vi på oss ordentligt igen, på schemat 
stod nämligen tipsrunda. Uppspelta flickor sprang över hela 
området och svarade på frågor. Även ledarna gick tipsrundan, 
och vi var nästan lika duktiga som flickorna!

Efter frisk luft och spring tyckte vi att vi behövde komma 
ner i varv, vad passar då bättre än yoga? I nästan 40 minuter 
övade vi allt från solhälsningen till grodan och hunden. För de 
allra flesta var det första gången, men alla flickor imponerade 
stort! När yogan var slut stod kvällsmacka på schemat, och 

Ledarna avslutade vårterminen med en ut-
värdering av vårens arbete och en planering  
inför hösten–19. Efter det tog vi oss en stilla 
tur på Blå Båten och njöt av vackra Malmö 
en sommarkväll i juni.

när den var uppäten var det stugmys för hela slanten. 
Flickorna mumsade på sitt lördagsgodis, medan ledarna 
hade ost och kex i överflöd. I flickornas rum pratades 
det om dagens träningar, om drömmen att komma med 
i Utvalsgruppen, om hemlisar, skolan och kompisar. Till 
slut somnade flickorna en efter en, trötta efter en lång 
och händelserik dag. 

06:30 stod ledarnas väckarklockor på, då hade de 
flesta flickor redan varit vakna en stund. Efter morgon-
bestyr och lite packning var det dags för frukost, sen 
direkt mot till träningshallen. Där fortsatte vi träningen, 
med bland annat två + en boll och en snutt ur ett gam-
malt fristående program. Mycket uppskattat av tjejerna, 
som inte ville avsluta träningen fast vi drog ut på tiden 
en stund. Sista projekt för helgen var städning och 
packning, på Lingvallen städar man nämligen stugorna 
själv. Det var duktiga tjejer som tog sig ann allt från dam-
sugning till toalettstäd, stugorna var klara på ett kick! 
Något motvilligt lunkade flickorna sedan till matsalen, 
där det var dags för en sista macka innan hemfärd. Allt 
och alla packades återigen in i bussen, som for tillbaka 
till Malmö. Bussfärden fylldes med ännu mer musikquiz, 
skrattanfall och roliga historier - precis som dett ska 
vara. När vi anlände till klubben var det stolta familjer 
som stod och väntade, och flickorna kom knappt av 
bussen innan de började prata om helgens äventyr. Vi 
ledare tyckte det hade varit en fantastisk helg, och det 
tyckte flickorna också!

Tusen tack för årets A1-läger och  
många kramar från Ledarna!
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En fredagkväll med 30 förväntansfulla, sprudlande tjejer och en 
massa pizza? Javisst, så kan början på pizzakvällen med Malmö-
flickorna beskrivas. Tjejerna började med att byta namn med va-
randra för att sedan försöka hitta vilken flicka som hade ens egna 
namn, klurigt! Sedan åt vi pizza, oj så gott det var, pizza smakar 
alltid bäst i vänners sällskap. Poängjakt var nästa punkt och första 
uppgiften var att komma på ett lagnamn, sedan var det musikquiz. 
Otroligt modiga och duktiga tjejer startade allsång och det sjöngs 
så taket lyfte. Vi ledare var imponerade över hur många olika låtar 
och stilar på musik som flickorna både kunde och kände till. Vidare 
gällde det för flickorna att klura ut olika saker som skulle börja på 
en särskild bokstav. Inte alltid lätt att komma på en svensk stad på 
A, men viket samarbete vi fick se prov på. Innan det var dags att 
säga hej då denna mysiga kväll, så hade vi turen att en av flickorna 
påminde oss om att ska vi skulle ta en gruppbild. Vi avslutade 
denna roliga och mysiga pizzakväll med att samla alla för en härlig 
gruppbild. 

Tack tjejer för en minnesvärd kväll! 
/Ledarna

Pizzaträffar 
Fredagen den 12 oktober bjöds det in till piz-

zakväll för grupperna A13 och spec-to. Det var ett 
gäng glada tjejer som anlände till klubblokalen och 
det visade sig bli en fantastisk kväll!  

I väntan på maten fick alla skriva ner något per-
sonligt om sig själv på en liten lapp och lämna över 
den till ledarna. Sedan levererades pizzorna och tje-
jerna högg in! När borden dukts av delades tjejerna 
in i små grupper om fyra. Lapparna som lämnats in 
lästes upp en i taget och i varje grupp skulle man 
samarbeta och försöka lista ut vem lappen tillhörde. 
Det bjöds på många härliga skratt. Nästa aktivitet 
blev lite mer närgången. Tjejerna fick sitta på stolar 
i en ring och tilldelades varsitt kort från en kortlek. 
När färgen på det kort de tilldelats visades fick de flytta ett steg. Självklart hamnade de i knät på varandra, ibland så 
många som fyra-fem stycken på samma stol. Hysteriska skratt blandades med suckar av lättnad när tjejerna flyttade vidare. 
Kvällen avslutades med att titta på Vårgalan 2018 och de olika program som tjejerna var med i.

 Tack för en härlig kväll tillsammans!  
Kram Ledarna

Malmö Stads Luciakortege
Malmöflickorna deltog som vanligt i Luciakortegen genom 
Malmö onsdagen 13 dec–17. Våra flickor är helt fantastiska 
som går med facklor i ett rasande tempo från Traingeln upp 
till Stortorget där arrangemanget avslutad med en konsert. 
Stort TACK till alla flickor, ledare och föräldrar!

Även i år, torsdagen den 13 december får vi förtroendet 
att gå med i Luciakortegen med facklor. Mer info kommer 
om detta…hoppas att vi blir många flickor som vill gå med i 
denna fina tradition.

Vi tacka alla som har sålt  
New Body-produkter och alla 

som harsålt kakor från  
Kakservice!
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Varmt välkomna på ÖPPET HUSden 26/11–1/12

Vi behöver hitta sponsorer 

till Malmöflickorna!
Du som är företagare och är villig att sponsra oss 

eller…

Du som jobbar på ett företag där det skulle finnas möjlighet och intresse att 

stödja vår förening.

Välkomna att kontakta oss.

Guldpaket -  10.000 kr > Annons 1/1 i Vårgalans programblad

 Annons 2 ggr/ år i Bolletinen

 Logo på hemsidan med direkt länk till företaget

 4 biljetter till Vårgalan

 Skylt i klubblokalen

 Medverkan på eftersitsen i samband med Vårgalan

Silverpaket -  5.000 kr Annons 1/2 i Vårgalans programblad

 Logo 2 ggr/ år i Bolletinen

 Logo på hemsidan med direkt länk till företaget

 2 biljetter till Vårgalan

 Skylt i klubblokalen

 Medverkan på eftersitsen i samband med Vårgalan

Bronspaket – 1.000 kr Logo i Vårgalans programblad

 Logo i Bolletinen 2 ggr/år

 Logo på hemsidan med direktlänk till företaget

 

Utöver våra sponsorpaket kan vi skräddarsy olika lösningar efter behov.

Kontaktpersoner 

Helena Lindblad 0708-257920 – helena.lindblad@svenskfast.se

Agnetha Randau 0735-447350 – malmoflickorna@hotmail.com

Välkommen till Malmöflickornas Vänner! 
För snart 60 år sedan bildades intresseföreningen Malmöflickornas Vänner, ett viktigt stöd både ekonomiskt och 
praktiskt för våra flickor. Vännerna bidrar med pengar till inköp av uppvisningsdräkter och till olika aktiviteter för 
flickorna utanför träningen. Malmöflickorna har hjälpt 1000-tals flickor att växa och utvecklas, att vara efterfrågade 
och ge uppskattad PR för Malmö, Skåne och Sverige. Kan man inte själv bli en Malmöflicka kan man alltid bli en VÄN, 
så låt oss bli många fler vänner! Medlemsavgiften är 275 kr. Vårt bankgiro är 5978-5089. 
Malmöflickornas Vänner vill tacka alla som skänkt pengar, stora som små belopp. 

Malmöflickornas Vårgala 
26 maj 2019 kl. 16.00  

i Baltiska hallen.

Ulf Bergh 85 år
Margarita Gezin 70 år

Linda Swärd 30 år
Sara Löfberg 30 är

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

Vi vill passa på att tacka våra pianister  
Ulf Bergh, Mattias Leesment, 

Margarita Gezin, Nunik Hambarian,
Robin Rhodin, Jonatan Sersam,  

AnnGitt Larsson och Tomislav Franciskovic 
för fint samarbete under terminen.

På torsdagar mellan kl. 20.00–21.00 tränar 
före detta Malmöflickor från 30 år och upp till 

70+. En härlig, glad och entusiastisk grupp 
gymnaster. Här blandas äldre och nyare 

program och naturligtvis har vi Ulf med hans 
stora musikaliska skatt vid pianot.

Nu har vi bytt mailadress för sista gången hoppas vi: malmoflickorna@hotmail.com  
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Leida Leesment – Malmöflickornas grundare (1918-1998)

Kung Carl XVI Gustav, Leida Leesment och 
Dagmar Lindvall vid 25-årsjubiléet 1980.

Ed Sullivan och Leida Leesment 
när Malmöflickorna var på 
besök i hans beryktade show 
1965.

Leida Leesment med sina döttrar Reet, 
Kaja och Tiina. 

Leida Leesment föddes 1918 och i år skulle hon fyllt 100 år och jag vill därför med denna 
text återge hennes fantastiska historia om hennes livsverk – Malmöflickorna.

Leida växte upp i Estland och tog studenten i Tallinn. Hon fortsatte till universitetet i Tartur 
och examinerades där i fysisk fostran 1940. Där imponerades hon av den finska gymnastik-
pedagogen Hilma Jalkanen och den estniska danspedagogen Ida Urbel och då grundades 
hennes fortsatta intresse för gymnastiken. Hon flydde från sitt hemland Estland under brin-
nande krig, med sina två små döttrar och sin mor, i en fullastad båt över Östersjön till Sverige. 
Hon förlorade alla sina ägodelar och miste sin far. Trots motgångar lyckades Leida Leesment 
skapa en av Sveriges främsta gymnastik grupper genom tiderna.

När Leida kom till Stockholm började samarbetet 
med den estniske gymnastikpedagogen Ernst Idla. 
Leida var under Stockholms åren gymnast i hans 
utvalsgrupp och samtidigt en av hans assistenter 
bland annat under Lingiaden 1949. Där tog hon djupt 
intryck av Ernst Idlas läromästare – Rudolf Bode – 
som redan under Berlinolympiaden 1936 visade så 
kallad kvinnlig gymnastik.

Leida ville visa sin version av den rörelsekultur som 
hon så starkt trodde på och den 1 september 1954 
startade hon sitt livsverk – Malmöflickorna – och en 
stor livsgärning tog sin början. Allting började i en 
källarlokal med 20 flickor och vid sin sida hade hon 
Dagmar Lindvall som var ordförande i Malmöflick-
orna under många år (1954–1990). Leida skapade 
en rörelseskola där krav på rörelsekvalitet var viktigt 
med naturliga och harmoniska rörelser som bas. Att 
målmedvetet träna upp koordination, koncentration 
och musikalitet. Den levande musiken som var väl an-
passad till rörelserna, har alltid varit av stor betydelse i 
Malmöflickornas verksamhet. 

Leidas ledarskap kännetecknade kvalitet och 
en grundlig skolning. Hon använde sig aldrig av nya 
trender bara för att dom var populära, men förnyade 
och utvecklade ändå hela tiden Malmöflickornas 
gymnastik. Leida hade en mycket 
stor konstnärlig begåvning och en 
flödande entusiasm i skapandet 
som hon förmedlade till sina ledare 
och gymnaster. 1958 – fyra år efter 
föreningens start kom det interna-
tionella genombrottet. Malmöflick-

orna framförde en uppvisning under VM i fotboll i Malmö, som resulterade 
i att allting rullade igång och därefter blev det många framgångar inom 
såväl kultur, gymnastik och idrottsliga sammanhang. Den första utlandsre-
san gick till Turkiet och Grekland 1959. 

Och fram till idag har 
Malmöflickorna besökt 
alla världsdelar med 
många länder och upp-
levelser i bagaget. Jag 
har själv haft förmånen 
att få uppleva många resor och uppvisningar runt om i världen under Lei-
das ledning vilket jag är oerhört tacksam för. Hennes måtto var alltid att vi 
flickor skulle komma hem med stor kunskap om de platser vi hade besökt 
och att vi alla skulle ta del av landets kultur och historia. Malmöflickorna 
har varit av mycket stor betydelse för många generationer flickor och jag är 
säker på att många med mig känner stor tacksamhet och glädje över att få 
ha varit en del i Leidas livsverk. 

Helena Lindblad,  
Ordförande i Malmöflickorna.



MALMÖFLICKORNA
Ribevägen 15B, 217 46 Malmö

Tel. 040-91 71 79
e-mail: malmoflickorna@hotmail.com

www.malmoflickorna.se

Terminsstart den 14 januari 2019.
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.
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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
Atmosphair

AB Gustav Holmströms Snickeri
Action Sportstore

AG Blommor
Ahréns Rapid Growth

Alla som har annonserat  
i programbladet 

Alla som har sålt Newbody och kakor
Coach Companion

Grevie Maskinentreprenad AB
Haga Veterinär AB

Hoff Entreprenad AB
JustNu

Linnéa Lindgren
Malmö Förskönings- och  

Planteringsförening.
Malmöflickornas Vänner

Malmö Opera
Olssons Maskinentreprenad AB

Svensk Fastighetsförmedling  
i Staffanstorp
Träringen AB

MALMÖFLICKORNAS VÄNNERS JULSTUGA JULSTUGA 1/12 KL. 10–14I KLUBBLOKALEN

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


