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Hej alla nya och gamla medlemmar!

Terminen har kört igång och v
grupper. Det blir alltid vissa ändringar i grupperna vid terminsstart, men vi gör vårt bästa för 
att alla ska känna att de är i rätt grupp. 
 
Jag skickar ut ett nyhetsbrev några gånger per termin med viktig information om vad som 
händer i föreningen, när det är trä
 
MGF är en förening som växer så det knakar och det är trångt i hallen. 
att hitta olika lösningar. Under förra året hade vi ca 
föregående år med ca 2000. Det här är alltså
läger inte är medräknat.  
 

 Terminsstart och -tider
o Ingen träning vecka 8 (20.2

meddelar om annat
o Ingen träning under påsken 14
o Man behöver inte meddela 

förlorar man sin plats vid frånvaro tre gånger i rad 
bra att meddela 
 

 Några viktiga kom ihåg:
o Är man tidig sitter man ner och väntar

får inte vara på redskapen innan träningen börjar.
o Syskon får inte leka i hallen under träning.
o Lämna skor och ytterkläder i omklädningsrummen.
o Långt hår ska vara uppsatt.
o Kom i tid till träningen och även när det hämtas.
o Märk kläderna.

 
 Terminsavgifter 

o Terminsavgifterna
via e-post. Vänligen respektera sista betalningsdag.

o För påminnelse debiteras 5 euro extra.
o Vi har en syskonrabatt på 10 euro. Fakturorna är utställda på det fulla 

beloppet. Är man berättigad till syskonrabatt, drar man själv bort 10 euro från 
summan när man betalar fakturan. 
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Hej alla nya och gamla medlemmar!
 

Terminen har kört igång och vi hoppas alla barn och ungdomar har hittat sin plats i 
Det blir alltid vissa ändringar i grupperna vid terminsstart, men vi gör vårt bästa för 

att alla ska känna att de är i rätt grupp.  

Jag skickar ut ett nyhetsbrev några gånger per termin med viktig information om vad som 
händer i föreningen, när det är träningsuppehåll och liknande. 

MGF är en förening som växer så det knakar och det är trångt i hallen. Vi jobbar vidare med 
Under förra året hade vi ca 13300 träningsbesök, en ökning från 

föregående år med ca 2000. Det här är alltså alla individuella träningstillfällen där tävling och 

tider 
Ingen träning vecka 8 (20.2-26.2), gäller alla grupper om inte ledaren 
meddelar om annat.  

n träning under påsken 14-17.4 
Man behöver inte meddela om man är borta enstaka gånger, däremot 
förlorar man sin plats vid frånvaro tre gånger i rad utan att meddela. 
bra att meddela info@gymnastik.ax. 

Några viktiga kom ihåg: 
Är man tidig sitter man ner och väntar tills den egna ledaren kommer. Man 
får inte vara på redskapen innan träningen börjar. 
Syskon får inte leka i hallen under träning. 
Lämna skor och ytterkläder i omklädningsrummen. 
Långt hår ska vara uppsatt. 
Kom i tid till träningen och även när det hämtas. 
Märk kläderna. 

fterna har skickats ut genom vårt faktureringssystem, Membra, 
post. Vänligen respektera sista betalningsdag. 

För påminnelse debiteras 5 euro extra. 
Vi har en syskonrabatt på 10 euro. Fakturorna är utställda på det fulla 
beloppet. Är man berättigad till syskonrabatt, drar man själv bort 10 euro från 
summan när man betalar fakturan.  

 

 

Hej alla nya och gamla medlemmar! 

har hittat sin plats i sina 
Det blir alltid vissa ändringar i grupperna vid terminsstart, men vi gör vårt bästa för 

Jag skickar ut ett nyhetsbrev några gånger per termin med viktig information om vad som 

Vi jobbar vidare med 
13300 träningsbesök, en ökning från 

alla individuella träningstillfällen där tävling och 

om inte ledaren 

om man är borta enstaka gånger, däremot 
att meddela. Det går 

ledaren kommer. Man 

s ut genom vårt faktureringssystem, Membra, 

Vi har en syskonrabatt på 10 euro. Fakturorna är utställda på det fulla 
beloppet. Är man berättigad till syskonrabatt, drar man själv bort 10 euro från 
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 Utmaningen – en fartfylld dag med lekar och utmaningar!
o Två tillfällen: 11.2 eller
o För barn, medlemmar och icke
o Gladiatorer, hinderbanor, lekar och massor med utmaningar
o Pris 30 euro och då ingår lunch
o Kolla in vår facebooks

 
 Beställ Ullmax och stöd föreningen

o Nästa beställning mig till handa senast 7.2
o Sortimentet finns på 
o Skicka produktnummer, p
o Levereras innan sportlovet.
o Hämtning från Bollhalla
o Sprid gärna vidare till släkt, vänner och arbetskamrater

 
 Vi tackar våra GULDsponsorer!

 
Vi har i dagsläget tecknat samarbetsavtal med sju
Guldsponsorer: 

o Viking Line 
o Ålandsbanken 
o Sportcenter 
o Textiltryckarna
o Ålandstidningen
o S-Market 
o Mjuk och Len 

 
Vi är tacksamma för samarbetet och förhoppningsvis blir det långvarigt. Dessa 
företag syns i hallen (de nya är på kommande)
reklam!) samt på våra 

 
 Vi tackar våra SILVERsponsorer!
 
Bisses reklam Bilcenter
Paipis Centralbod Saxess Hair & Make up
Tara  XL Bygg
Strax Kommunikation Ålands Färg och Tapet
Aluwood  Inficon
Dungens Fisk Harrys El
Ålands Ömsesidiga  

Vill du också bli silversponsor? 
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en fartfylld dag med lekar och utmaningar! 
: 11.2 eller 25.3 kl 10-14 

För barn, medlemmar och icke-medlemmar, i åk 1-3 
Gladiatorer, hinderbanor, lekar och massor med utmaningar
Pris 30 euro och då ingår lunch 
Kolla in vår facebooks-sida för mer info! 

och stöd föreningen 
Nästa beställning mig till handa senast 7.2 (info@gymnastik.ax)
Sortimentet finns på www.ullmax.fi 
Skicka produktnummer, produktnamn, färg och storlek till mig.
Levereras innan sportlovet. 
Hämtning från Bollhalla 
Sprid gärna vidare till släkt, vänner och arbetskamrater 

Vi tackar våra GULDsponsorer! 

t tecknat samarbetsavtal med sju företag och som nu är våra 

 

Textiltryckarna 
Ålandstidningen 

 

Vi är tacksamma för samarbetet och förhoppningsvis blir det långvarigt. Dessa 
(de nya är på kommande) på vår fina banner (ta

 nya föreningskläder.  

Vi tackar våra SILVERsponsorer! 

Bilcenter  Matgrossisten på Åland AB
Saxess Hair & Make up Eckerö Linjen 
XL Bygg  Ålands Miljö och Ekoisolering
Ålands Färg och Tapet Optinova 
Inficon  Elgiganten 
Harrys El  Ålands Lås och Säkerhet

ill du också bli silversponsor?  

 

 

Gladiatorer, hinderbanor, lekar och massor med utmaningar 

(info@gymnastik.ax) 

roduktnamn, färg och storlek till mig. 

företag och som nu är våra 

Vi är tacksamma för samarbetet och förhoppningsvis blir det långvarigt. Dessa 
(tack Bisses 

Matgrossisten på Åland AB 

Ålands Miljö och Ekoisolering 

Ålands Lås och Säkerhet 
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o Som silversponsor stöder du inte bara vår barn
utan får även en A3 sida
månader. 

o Silversponsorer blir omnämnda i våra nyhetsbrev 
o Kostnaden för att vara silversponsor är 200
o Låter detta intressant? Mejla mgfmalin

 
 
Kom ihåg att följa oss på Facebook: Mariehamns gymnastikförening 
du snabbt information och uppdateringar om vad som händer i föreningen. Vi finns även på 
instagram; mgfgymnastik. 
 
Kontakta mig om ni har frågor. Lättast via mejl, annars per t
ofta är i hallen (eller ibland ledig 
Andra tider fungerar också, men skicka då ett mejl innan, så ringer jag upp
 
Vi hörs! 
 
Mvh, 
 
Ylva Watkins 
Verksamhetsledare  
0457-3433899,  
info@gymnastik.ax 
 
Mejladresserna är tagna från vårt medlemssystem. Är du inte längre med i verksamheten och inte vill ha 
nyhetsbrevet eller annan information, hör av dig till mig. 
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Som silversponsor stöder du inte bara vår barn- och ungdomsverksamhet, 
utan får även en A3 sida med ditt företags logo upphängd i hallen under 12 

Silversponsorer blir omnämnda i våra nyhetsbrev  
ör att vara silversponsor är 200€ per kalenderår.
intressant? Mejla mgfmalin@idrott.fi för vidare information.

att följa oss på Facebook: Mariehamns gymnastikförening – MGF. Genom sidan får 
du snabbt information och uppdateringar om vad som händer i föreningen. Vi finns även på 

Kontakta mig om ni har frågor. Lättast via mejl, annars per telefon. I och med att jag kvällstid 
är i hallen (eller ibland ledig ), så nås jag säkrast vardagar (förutom onsdagar). 9

så, men skicka då ett mejl innan, så ringer jag upp

Mejladresserna är tagna från vårt medlemssystem. Är du inte längre med i verksamheten och inte vill ha 
nyhetsbrevet eller annan information, hör av dig till mig.  

 

 

och ungdomsverksamhet, 
med ditt företags logo upphängd i hallen under 12 

år.  
för vidare information. 

MGF. Genom sidan får 
du snabbt information och uppdateringar om vad som händer i föreningen. Vi finns även på 

och med att jag kvällstid 
ardagar (förutom onsdagar). 9-15. 

så, men skicka då ett mejl innan, så ringer jag upp. 

Mejladresserna är tagna från vårt medlemssystem. Är du inte längre med i verksamheten och inte vill ha 


