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Tiden går snabbt när man har roligt och vi börjar närma oss ter
med en hel del och har fortfarande massor kvar. 
Instagram, där ni får den snabbaste uppdateringen av allt som händer.
 
Förra veckan höll föreningen sitt årsmöte, där bokslut, 
ska godkännas samt verksamhetsplan och budget. Årsberättelsen och 
på hemsidan. Det blev förändringar i styrelsen på det sätt att Sabina Mattson, John Sjöström 
och Rosina Lehto, ordförande, klev av oc
Christa Silvander valdes in. Ny ordförande är Christian Eriksson och vice Pia Berglund.
 
Från och med 1.7 2017 ingår föreningen ett avtal med Mariehamns stad om årshyra som 
gäller vår del av hallen. Det här bety
tillgång till salen 24/7 enligt ett fast årspris. 
flexibiliteten blir avsevärt mycket större. Som kompensation för detta hamnar dock 
städningen på föreningen, vilket blir för styrelsen att fundera ut 
agendan. 
 
Som ni (eller åtminstone barnen) har märkt har vi nu fått vår Airtrack! Det är en 15m lång 
och 2m bred luftmadrass som det är mycket studs i. Med tanke på att vi redan nu har trångt 
så kommer vi att få svårt att få plats med den. Därför kommer vi att hyra upp 
badmintonbana 3 när den här ska användas och det är många grupper i salen. Vårt mål är 
fortsättningsvis att en dag få ta över hela hallen.
 
Viktiga datum och annat på gång:
 

 Påsklov 14-17.4 
o Ingen ordinarie träning långfredag 
o Träning som vanligt skärtorsdag
o Träning för tävlingsgrupper enligt i

 
 Vårfest fredagen den 28.4 kl 18.00

o Alla grupper ges möjlighet att visa upp sig för nära och kära
o Flera grupper slås ihop och har gemensamt program
o Vid behov kommer vissa grupper att ha samträning innan, och då kontaktas 

gymnasterna av ledarna.
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Hej alla medlemmar! 
 

går snabbt när man har roligt och vi börjar närma oss terminsslut. Men, v
har fortfarande massor kvar. Hoppas att ni följer oss på Facebook och 

Instagram, där ni får den snabbaste uppdateringen av allt som händer. 

höll föreningen sitt årsmöte, där bokslut, verksamhetsberättelse och revision 
ska godkännas samt verksamhetsplan och budget. Årsberättelsen och planen finns att läsa 
på hemsidan. Det blev förändringar i styrelsen på det sätt att Sabina Mattson, John Sjöström 
och Rosina Lehto, ordförande, klev av och Lennart Johansson, Ann-Sofie Lundsten samt 
Christa Silvander valdes in. Ny ordförande är Christian Eriksson och vice Pia Berglund.

Från och med 1.7 2017 ingår föreningen ett avtal med Mariehamns stad om årshyra som 
gäller vår del av hallen. Det här betyder att vi inte längre hyr hallen per timme utan för 
tillgång till salen 24/7 enligt ett fast årspris. Det här öppnar upp för nya möjligheter och 
flexibiliteten blir avsevärt mycket större. Som kompensation för detta hamnar dock 

ilket blir för styrelsen att fundera ut  som första ärende på 

Som ni (eller åtminstone barnen) har märkt har vi nu fått vår Airtrack! Det är en 15m lång 
och 2m bred luftmadrass som det är mycket studs i. Med tanke på att vi redan nu har trångt 
å kommer vi att få svårt att få plats med den. Därför kommer vi att hyra upp 

badmintonbana 3 när den här ska användas och det är många grupper i salen. Vårt mål är 
fortsättningsvis att en dag få ta över hela hallen. 

Viktiga datum och annat på gång: 

Ingen ordinarie träning långfredag – annandag påsk 
Träning som vanligt skärtorsdag 
Träning för tävlingsgrupper enligt info från tränare 

st fredagen den 28.4 kl 18.00-20.00 
Alla grupper ges möjlighet att visa upp sig för nära och kära
Flera grupper slås ihop och har gemensamt program 
Vid behov kommer vissa grupper att ha samträning innan, och då kontaktas 
gymnasterna av ledarna. 

 

 

Men, vi har hunnit 
Hoppas att ni följer oss på Facebook och 

verksamhetsberättelse och revision 
planen finns att läsa 

på hemsidan. Det blev förändringar i styrelsen på det sätt att Sabina Mattson, John Sjöström 
Sofie Lundsten samt 

Christa Silvander valdes in. Ny ordförande är Christian Eriksson och vice Pia Berglund. 

Från och med 1.7 2017 ingår föreningen ett avtal med Mariehamns stad om årshyra som 
der att vi inte längre hyr hallen per timme utan för 

Det här öppnar upp för nya möjligheter och 
flexibiliteten blir avsevärt mycket större. Som kompensation för detta hamnar dock 

som första ärende på 

Som ni (eller åtminstone barnen) har märkt har vi nu fått vår Airtrack! Det är en 15m lång 
och 2m bred luftmadrass som det är mycket studs i. Med tanke på att vi redan nu har trångt 
å kommer vi att få svårt att få plats med den. Därför kommer vi att hyra upp 

badmintonbana 3 när den här ska användas och det är många grupper i salen. Vårt mål är 

Alla grupper ges möjlighet att visa upp sig för nära och kära  

Vid behov kommer vissa grupper att ha samträning innan, och då kontaktas 
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o Senast 17.30 bör alla gymnaster vara på plats. 
 

 Nationell klasstävling 6
o Tävling på hemmaplan för licensierade gymnaster
o Tävling på hög nivå i klasserna B
o Tider och klasser finns på hemsidan 

 
 Märkesdag söndag den 7. 5

o Märkena (brons, silver och guld) består av 
korrekt sätt. 

o De som har börjat fortsätter där de slutade
o Välj ett tillfälle eller båda.
o Nytt för den här gången är att i bronsmärket ingår ett tr

utgörs av de övningar som är viktiga för truppgymnastiken
o Anmälan till mär
o Om tiden är på vår sida blir det utdelning av märken samma dag

 
 Sommarläger 19-21.6 

o Läger för barn åldrarna 7
o Tiderna är 9-15 varje dag.
o Egen lunch med.
o Både ute- och inneaktiviteter 
o Pris 60 euro 
o Begränsat antal platser. Först till kvarn.

 
 Terminsavslut och sommarti

o Familjekul, knattesprattel och cirkusfys 
o Alla övriga grupper 
o Tävlingsgrupperna fortsätter enligt info från tränare
o Freegym – för dig som vil

Anmälan till info@gymnastik.ax
o Håll utkik på facebook och hemsidan 

träningsdagar 
 

 Inför nästa termin: 
o Gymnasterna har automatiskt plats till hösten

samma grupp, dag
o Knattesprattelbarn som börjar skolan erbjuds 
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Senast 17.30 bör alla gymnaster vara på plats.  

Nationell klasstävling 6-7.5 
Tävling på hemmaplan för licensierade gymnaster 
Tävling på hög nivå i klasserna B-G samt landslagslinjen 

klasser finns på hemsidan – kom och heja på våra tjejer!

den 7. 5 (kl 14-16) och 14.5 (kl 13-15) 
Märkena (brons, silver och guld) består av 20 övningar som ska utföras på ett 

De som har börjat fortsätter där de slutade. 
Välj ett tillfälle eller båda. 
Nytt för den här gången är att i bronsmärket ingår ett truppmärke, som 
utgörs av de övningar som är viktiga för truppgymnastiken.
Anmälan till märkesdagen via e-post till info@gymnastik.ax
Om tiden är på vår sida blir det utdelning av märken samma dag

21.6  
Läger för barn åldrarna 7-12 år  

15 varje dag. 
Egen lunch med. 

och inneaktiviteter  

Begränsat antal platser. Först till kvarn. 

Terminsavslut och sommartider 
Familjekul, knattesprattel och cirkusfys – vårterminen slutar
Alla övriga grupper – vårterminen slutar vecka 19 
Tävlingsgrupperna fortsätter enligt info från tränare 

dig som vill fortsätta träna vecka 20-25. Måndagar 15.30
info@gymnastik.ax. Begränsat antal platser. Pris: 25 euro.

Håll utkik på facebook och hemsidan – finns planer på fler läger och 
 

Gymnasterna har automatiskt plats till hösten, men vi kan inte garantera 
, dag och tid 

Knattesprattelbarn som börjar skolan erbjuds plats i basgrupp

 

 

och heja på våra tjejer!  

som ska utföras på ett 

uppmärke, som 
. 

info@gymnastik.ax senast 1.5 
Om tiden är på vår sida blir det utdelning av märken samma dag 

vårterminen slutar vecka 17 

Måndagar 15.30-17.00. 
. Begränsat antal platser. Pris: 25 euro. 

finns planer på fler läger och 

, men vi kan inte garantera 

plats i basgrupp 



MGF Nyhetsbrev nr 
 

 

o Grupperna skickas ut i augusti och plats
någon på väntelistan
 

 Stöd föreningen genom vår sponsor Mjuk & Len
o Uppge MGF när du handlar eller betalar för en behandling på Mjuk&Len, då 

går 7,5% av  beloppet till föreningen (utan att det kostar dig extra)
o Medlemmar med personliga bonu

+ 2,5% eller endast den överskjutande delen 2,5%
 

 High Five – fem steg till en handlingsplan för en bättre id
o Föreningen är med i 

förutsättningar för en trygg idrott som är fri
diskriminering 

o För att det här ska lyckas behöver vi input från föräldrar, barn, styrelse, ledare 
och ungdomar 

o Vi behöver flera personer
förening – hör av dig 
diskutera  

 
 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  

 
 
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! 
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Grupperna skickas ut i augusti och platsen ska bekräftas, annars går den till 
någon på väntelistan 

Stöd föreningen genom vår sponsor Mjuk & Len: 
Uppge MGF när du handlar eller betalar för en behandling på Mjuk&Len, då 
går 7,5% av  beloppet till föreningen (utan att det kostar dig extra)
Medlemmar med personliga bonuskonton kan välja att donera sin bonus (5%) 
+ 2,5% eller endast den överskjutande delen 2,5% till föreningen

steg till en handlingsplan för en bättre idrott 
Föreningen är med i det här projektet för att vara med och bidra till att s

r för en trygg idrott som är fri från mobbning, kränkningar och 
 

För att det här ska lyckas behöver vi input från föräldrar, barn, styrelse, ledare 
 

Vi behöver flera personer (från 14 år)! Vill du vara med och skapa en bättre 
av dig info@gymnastik.ax. Vi har två träffar kvar och mycket att 

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

Kom ihåg 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 

frågor. Lättast via mejl, annars per telefon. I och med att jag kvällstid 
ofta är i hallen (eller ibland ledig ), så nås jag säkrast vardagar (förutom onsdagar) kl
Andra tider fungerar också, men skicka då ett mejl innan, så ringer jag upp.

 

 

en ska bekräftas, annars går den till 

Uppge MGF när du handlar eller betalar för en behandling på Mjuk&Len, då 
går 7,5% av  beloppet till föreningen (utan att det kostar dig extra) 

skonton kan välja att donera sin bonus (5%) 
till föreningen 

det här projektet för att vara med och bidra till att skapa 
från mobbning, kränkningar och 

För att det här ska lyckas behöver vi input från föräldrar, barn, styrelse, ledare 

! Vill du vara med och skapa en bättre 
. Vi har två träffar kvar och mycket att 

Matgrossisten på Åland AB 

Ålands Miljö och Ekoisolering 

Ålands Lås och Säkerhet 

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

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

Andra tider fungerar också, men skicka då ett mejl innan, så ringer jag upp. 
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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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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.  

 

 

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


