
INVIGNING 
SICKLA GYMNASTIKHALL
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1 GYMNASTIKTjejer laddade inför invigningen!

2 GeNreP! Alla i rätt position!
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3 GYMNASTIKTjejerNA från Nacka Gymnastikförening och Saltsjöbadens 
Idrottsförening lyssnar spänt på ministern.

4 INfrASTruKTur MINISTer Catharina Elmsäter Svärd, konferencier dagen till ära,  
presenterar sig och öppnar invigningen genom att bjuda in alla deltagare i den 
fina gymnastikhallen!



5 TwISTerS CHeer eLITe ser beundrande på Petter Söderberg när han spelar.

6 PeTTer SöderberG frÅN musikergymnasiet Rytmus underhåller publiken med sin låt 
“De stora känslorna”.
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7 CATHArINA eLMSäTer Svärd och företrädare för Nacka kommun, Dirkektör Park, 
Idrott och Fritid, Åsa Engwall, Ordförande i Fritidsnämnden Lars Berglund och
Kommunstyrelsens ordförande Erik Langby inleder den formella invigningen.

8 INVIGNINGSCereMoNIN  utfördes elegant av mycket unga representanter från 
föreningarna som knöt ihop banden, en färg för varje förening förstås!
 Åsa Engwall asisterar. Catharina deklarera: HALLEN ÄR INVIGD!
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9 LArS berGLuNd oCH CATHArINA eLMSäTer SVärd följde noggrant invignings
 ceremonin.

10 KjeLL STrANd frÅN NACKA GYMNASTIK föreNINGS STYreLSe tackar Nacka kom-
mun för Sickla gymnastikhall från SAMTLIGA föreningar och överlämnar blommor till 
Åsa Engwall som han också tackar för en strålande insatts!

äVeN frITIdSNäMNdeNS ordförANde LArS berGLuNd tackar Åsa Engwall för 
hennes insatser för mer jämnlik idrott i Nacka Kommun! 



10 INVIGNINGeN forTSäTTer med en uppvisning i gymnastik. Här står några av 
Saltsjöbadens Idrottsförenings duktiga truppgymnaster och väntar på sin tur!

11 NACKA GYMNASTIK föreNING  HAr fuLLT uPP Med SINA öVNINGAr!
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12  Tjejer frÅN NACKA GYMANSTIK föreINING varvar ner efter uppträdandet.

13 INdrA är eLeV på circusskolan Le Fou och visar ett histnande nycirkusnummer i 
ring på hög höjd!
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14  TwISTerS CHeer eLITe följer intresserat gymnastik uppvisningen och Indras
nycirkusnummer.

15  därefTer underhåller Philip Andersson och Alicia Carlestam från Rytmus
 musikergymnasium med en svängig låt.



16  GYMNASTIK KILLArNA från Nacka Gymanstikförening tittar förundrat på
Uyanga exceptionella rörelseförmåga i hennes avancerade nycirkusnummer.

17 uYANGA är eN ProfeSSIoNeLL ArTIST från cirkus Le Fou, hon fortsatte invignin-
gen med ett nervkittlande nummer på podie och fick spontana applåder från 
publiken.
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18  TwISTerS CHeer eLITe bjöd, som alltid, på medryckande, högklassig 
underhållning, delvis på svindlande höjder!

19 fuLL fArT var det även på mattan.Musiken pumpade, och vi fick höra “cheers” 
som:  “If you mess with the best you’ll just get beat!”
 Publiken och alla deltagarna fick även göra Nackas egen “cheer” tillsammans. 
“Go Nacka, go! Go, Nacka, go!”
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20  INVIGNINGeN AVSuLTAS med att Kommunstyrelsens ordförande Erik Langby 
delar ut ett presentkort om tvåhundra kronor, till alla duktiga engagerade tränare 
från vår huvudsposor ATrIuM LjuNGberG. Lars Berglund tackar Catharina 
Elmsäter Svärd för hennes strålande insatts som koneferencier med blommor.
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21 de MedVerKANde TITTAr intresserat när infrastrukturminister Catharina 
Elmsäter Svärd berättar om sitt ansvar som omfattar även sommartiden!

VI ruNdAr AV Med ATT SPeLA “CeLebrATIoN” för ALLA duKTIGA AKTIVA oCH 

dAGeNS fANTASTISKA KoNfereNCIer!



föreningarna vill tacka sina sponsorer!

nacka kommun vill tacka alla 
medverkande och volontärer!

foTo: ALINA GröN, NILS werNer (YbC)         ProjeKTLedNING: MArI ANZeN, TeKNISK fANTASI Ab


