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Hej alla 

Varmt välkomna till en ny termin i Mariehamns gymnastikförening! Det är jätteroligt att så 
många vill vara med och vi gör vårt bästa för att hitta en lösning för alla. När planeringen av 
schema och gruppindelningarna började hade vi ca 1
bita i. Tyvärr har inte riktigt alla fått plats och det beror inte bara på att vi inte
med ledare (och då har vi ca 40 st!), utan även utrymmesbrist. Vi börjar bli så stora nu att vi 
inte ryms på vår del av hallen. Nu till hösten kommer vi att hyra upp en badmintonbana tre 
gånger i veckan för att få plats med airtracken och
som vi jobbar på, att få ta över hela hallen.
 
Terminsstart vecka 34 för alla bas
knattesprattel, cirkus och fredagsfys. Koden till dörren är 2255.
 
Från och med den 1.7 2017 har vi tagit över driften av ”vår” del av hallen. Det här innebär en 
mycket större flexibilitet för oss. Det som vi fick på köpet var stä
kommer vi att behöva er hjälp. Mattorna behöver dammsugas och golvet moppas ungefär 
varannan vecka. Jag kommer att provstäda här i veckan för att se tidsåtgången och därefter 
kommer jag att kontakta er föräldrar igen och hoppas på s
  

 Några viktiga kom ihåg:
o Kläder: mjuka och lediga kläder, som inte är bylsiga. Inga skor.
o Ta bort smycken och klockor.
o Är man  borta från träningen, 

sin plats och platsen erbjuds någon annan. Det går bra att meddela 
info@gymnastik.ax

o Inga barn får vistas i hallen utan ledare eller vuxen. Är man tidig sitter man 
ner och väntar tills ledaren kommer. Man får inte vara på redskapen innan 
träningen börjar.

o Lämna skor och ytterkläder i omklädningsrummen.
o Långt hår ska vara uppsatt.
o Kom i tid till träningen och även vid hämtning
o Märk kläderna.

 
 Terminsavgifter 

o Terminsavgifte
post i september. 
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Hej alla nya och gamla medlemmar!
 

Varmt välkomna till en ny termin i Mariehamns gymnastikförening! Det är jätteroligt att så 
och vi gör vårt bästa för att hitta en lösning för alla. När planeringen av 

schema och gruppindelningarna började hade vi ca 120 barn på väntelista, så vi hade lite att 
bita i. Tyvärr har inte riktigt alla fått plats och det beror inte bara på att vi inte
med ledare (och då har vi ca 40 st!), utan även utrymmesbrist. Vi börjar bli så stora nu att vi 
inte ryms på vår del av hallen. Nu till hösten kommer vi att hyra upp en badmintonbana tre 
gånger i veckan för att få plats med airtracken och alla barn. Vårt mål är fortsättningsvis, och 
som vi jobbar på, att få ta över hela hallen. 

Terminsstart vecka 34 för alla bas-, trampolin och truppgrupper. Vecka 35 för 
knattesprattel, cirkus och fredagsfys. Koden till dörren är 2255. 

Från och med den 1.7 2017 har vi tagit över driften av ”vår” del av hallen. Det här innebär en 
mycket större flexibilitet för oss. Det som vi fick på köpet var städningen av hallen och här 
kommer vi att behöva er hjälp. Mattorna behöver dammsugas och golvet moppas ungefär 

. Jag kommer att provstäda här i veckan för att se tidsåtgången och därefter 
kommer jag att kontakta er föräldrar igen och hoppas på stort intresse . 

Några viktiga kom ihåg: 
Kläder: mjuka och lediga kläder, som inte är bylsiga. Inga skor.
Ta bort smycken och klockor. 

borta från träningen, utan att meddela, tre gånger i rad, förlorar man 
sin plats och platsen erbjuds någon annan. Det går bra att meddela 
info@gymnastik.ax.  
Inga barn får vistas i hallen utan ledare eller vuxen. Är man tidig sitter man 

h väntar tills ledaren kommer. Man får inte vara på redskapen innan 
träningen börjar. 
Lämna skor och ytterkläder i omklädningsrummen. 
Långt hår ska vara uppsatt. 

tid till träningen och även vid hämtning. 
Märk kläderna. 

Terminsavgifterna skickas ut genom vårt faktureringssystem, Membra, via e
post i september. Vänligen respektera sista betalningsdag. 

 

 

 

medlemmar! 

Varmt välkomna till en ny termin i Mariehamns gymnastikförening! Det är jätteroligt att så 
och vi gör vårt bästa för att hitta en lösning för alla. När planeringen av 

0 barn på väntelista, så vi hade lite att 
bita i. Tyvärr har inte riktigt alla fått plats och det beror inte bara på att vi inte har tillräckligt 
med ledare (och då har vi ca 40 st!), utan även utrymmesbrist. Vi börjar bli så stora nu att vi 
inte ryms på vår del av hallen. Nu till hösten kommer vi att hyra upp en badmintonbana tre 

alla barn. Vårt mål är fortsättningsvis, och 

, trampolin och truppgrupper. Vecka 35 för 

Från och med den 1.7 2017 har vi tagit över driften av ”vår” del av hallen. Det här innebär en 
dningen av hallen och här 

kommer vi att behöva er hjälp. Mattorna behöver dammsugas och golvet moppas ungefär 
. Jag kommer att provstäda här i veckan för att se tidsåtgången och därefter 

 

Kläder: mjuka och lediga kläder, som inte är bylsiga. Inga skor. 

att meddela, tre gånger i rad, förlorar man 
sin plats och platsen erbjuds någon annan. Det går bra att meddela 

Inga barn får vistas i hallen utan ledare eller vuxen. Är man tidig sitter man 
h väntar tills ledaren kommer. Man får inte vara på redskapen innan 

ingssystem, Membra, via e-
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o För påminnelse debiteras 5 euro extra.
o Vi har en syskonrabatt på 10 euro, som dras manuellt av betalaren. Den är 

alltså inte medräknad på fakturan.
o Deltagaravgiftern

 
 Obligatoriskt föräldramöte

o Söndagen den 27.8 kl 17.45
o Söndagen den 27.8 kl 18.30
o Knattesprattel, cirkus och fredagsfys 

träningen  
 

 Information om föreningen
o På hemsidan, www.gymnastik.ax

medlemmar bör läsa igenom
 Handlingsplan mot
 Barn- och ungdomsriktlinjer
 Riktlinjer för föräldrar 
 Drogpolicy
 Övriga dokument som verksamhetsplaner och 

o Följ oss på Facebook och
händer 

 
Vi har flera nya ledare. Tänk på att det kan ta ett par gånger innan a
varandra och hur det funkar i salen.
Malin att finnas med i början av en träning för att pra
vid mobbning, kränkningar eller diskrimminering. 
 

 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 
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För påminnelse debiteras 5 euro extra. 
har en syskonrabatt på 10 euro, som dras manuellt av betalaren. Den är 

alltså inte medräknad på fakturan. 
Deltagaravgifterna kommer att läggas ut på hemsidan inom kort.

Obligatoriskt föräldramöte 
Söndagen den 27.8 kl 17.45 för AG (brons, silver och guld) 
Söndagen den 27.8 kl 18.30 för alla bas-, trampolin- och truppgrupper.
Knattesprattel, cirkus och fredagsfys har föräldramöten i samband med första 

Information om föreningen 
www.gymnastik.ax, finns våra viktiga policydokument

medlemmar bör läsa igenom: 
Handlingsplan mot mobbing, kränkningar och diskrimm

och ungdomsriktlinjer 
Riktlinjer för föräldrar  
Drogpolicy 
Övriga dokument som verksamhetsplaner och -berättelse

Följ oss på Facebook och Instagram för snabb uppdatering om vad som 

. Tänk på att det kan ta ett par gånger innan alla har lärt känna 
varandra och hur det funkar i salen. Någon gång under de första veckorna kommer jag eller 
Malin att finnas med i början av en träning för att prata med barnen om vår 

kränkningar eller diskrimminering.   

Vi tackar våra GULDsponsorer! 
t tecknat samarbetsavtal med sju företag och som nu är våra 

 

Textiltryckarna 
Ålandstidningen 

 

 

 

 

har en syskonrabatt på 10 euro, som dras manuellt av betalaren. Den är 

kommer att läggas ut på hemsidan inom kort. 

 
och truppgrupper. 

i samband med första 

, finns våra viktiga policydokument, som alla 

ränkningar och diskrimminering 
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Instagram för snabb uppdatering om vad som 

lla har lärt känna 
nder de första veckorna kommer jag eller 

ta med barnen om vår handlingsplan 

företag och som nu är våra 
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Vi är tacksamma för samarbetet och förhoppningsvis blir det långvarigt. Dessa 
företag syns i hallen 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  

 
 Stöd föreningen genom vår sponsor Mjuk & Len:

o Uppge MGF när du handlar eller betalar för 
går 7,5% av  beloppet till föreningen (utan att det kostar dig extra)

o Medlemmar med personliga bonuskonton kan välja att donera sin bonus (5%) 
+ 2,5% eller endast den överskjutande delen 2,5%

 
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 verks
nyhetsbrevet eller annan information, hör av dig till mig. 
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Vi är tacksamma för samarbetet och förhoppningsvis blir det långvarigt. Dessa 
samt på våra 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

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

Kontakta mig om ni har 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

också, 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.  

 

 

 

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

Matgrossisten på Åland AB 

Ålands Miljö och Ekoisolering 

Ålands Lås och Säkerhet 

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%) 

till föreningen 

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

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

amheten och inte vill ha 


