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Vi är mitt i terminen och verksamheten är i full gång. Det är roligt att se så mycket aktivitet i 
hallen, men det är också väldigt tydligt hur trångt det är. Det här ställer höga krav på både 
ledare och gymnaster. Vi har just nu en väntelista som är 100 ba
få tillgång till mera utrymme för att kunna ta hand om alla barn 
kontoret tillsammans med styrelsen jobbar på.
 
Vi vill påminna om att gymnasterna 
är för att inte störa andra och för att undvika olyckor. Det här gäller även i högsta grad 
syskon och föräldrar. Vill man vara kvar i hallen finns det bänkar att sitta på, alternativt uppe 
i kaféutrymmena.  
 
Alla grupper har också sin egen Facebook
barnet inte kommer på träning. Alla grupper heter ”MGF Basgrupp färg” eller ”MGF 
Trampolin Bokstav”. 
 
Fakturor: Det är en hel del obe
skickats ut. Får ni en påminnelse, men redan har betalat, skicka datum när betalningen 
gjordes så att jag kan kolla att den kommit in och inte är på villovägar. Hör av er om ni har 
andra funderingar angående fakturorna, det mesta går att lösa.
 
Städning: I det senaste nyhetsbrevet skickade jag ut en uppmaning om att man som förälder 
skulle anmäla sig till städtjänst. Gensvaret var 
större tack till de som hann städa. På grund av detta har styrelsen beslutat att hyra in 
arbetskraft från Emmaus arbetspool, som kommer två gånger i månaden. Det här medför 
förstås en extra utgift för föreningen. För att täcka dessa kostnader kommer vi att införa en 
städavgift, som faktureras på våren med deltagaravgiften. Avgiften kommer att vara 
proportionerlig med hur mycket gymnasterna tränar. Avgifterna är ännu inte faststäl
kommer att ligga på ca 5 för de som tränar 1 ggr i vecka till ca 20 euro för de som är många 
gånger i veckan i salen. 
 
Märkesdag: En till två gånger per termin arrangerar vi märkesdagar. Det finns brons, silver 
och guldmärke för AG, och Pokalmärken 
märkena är i första hand till för de gymnaster som har ambition att tävla, eftersom det finns 
som rekommendation från förbundet, men kan också användas som måttstock på vad man 
har lärt sig. Märkena består av 
andra valbara. Vi har gjort en film på bronsmärket som ligger på YouTube 
(https://www.youtube.com/watch?v=aiao0xINpqM
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Hej alla medlemmar! 
 

Vi är mitt i terminen och verksamheten är i full gång. Det är roligt att se så mycket aktivitet i 
hallen, men det är också väldigt tydligt hur trångt det är. Det här ställer höga krav på både 
ledare och gymnaster. Vi har just nu en väntelista som är 100 barn lång! Vår ambition är att 

för att kunna ta hand om alla barn och det är något som vi på 
kontoret tillsammans med styrelsen jobbar på. 

Vi vill påminna om att gymnasterna inte får vara på redskapen före och efter träning. De
är för att inte störa andra och för att undvika olyckor. Det här gäller även i högsta grad 
syskon och föräldrar. Vill man vara kvar i hallen finns det bänkar att sitta på, alternativt uppe 

Alla grupper har också sin egen Facebook-grupp, där du som förälder kan meddela om 
barnet inte kommer på träning. Alla grupper heter ”MGF Basgrupp färg” eller ”MGF 

Det är en hel del obetalda deltagaravgifter där ute och påminnelser per post har 
skickats ut. Får ni en påminnelse, men redan har betalat, skicka datum när betalningen 

så att jag kan kolla att den kommit in och inte är på villovägar. Hör av er om ni har 
underingar angående fakturorna, det mesta går att lösa. 

I det senaste nyhetsbrevet skickade jag ut en uppmaning om att man som förälder 
städtjänst. Gensvaret var svagt. Tack till de som anmälde sig och ännu 

större tack till de som hann städa. På grund av detta har styrelsen beslutat att hyra in 
arbetskraft från Emmaus arbetspool, som kommer två gånger i månaden. Det här medför 

tås en extra utgift för föreningen. För att täcka dessa kostnader kommer vi att införa en 
städavgift, som faktureras på våren med deltagaravgiften. Avgiften kommer att vara 
proportionerlig med hur mycket gymnasterna tränar. Avgifterna är ännu inte faststäl
kommer att ligga på ca 5 för de som tränar 1 ggr i vecka till ca 20 euro för de som är många 

En till två gånger per termin arrangerar vi märkesdagar. Det finns brons, silver 
och Pokalmärken för trupp, som man kan ta på hemmaplan. AG

märkena är i första hand till för de gymnaster som har ambition att tävla, eftersom det finns 
som rekommendation från förbundet, men kan också användas som måttstock på vad man 

Märkena består av 15-20 övningar som ska utföras korrekt. Vissa är obligatoriska 
andra valbara. Vi har gjort en film på bronsmärket som ligger på YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=aiao0xINpqM) . Anmälan för märkesdagen i november 
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Vi är mitt i terminen och verksamheten är i full gång. Det är roligt att se så mycket aktivitet i 
hallen, men det är också väldigt tydligt hur trångt det är. Det här ställer höga krav på både 

rn lång! Vår ambition är att 
och det är något som vi på 

får vara på redskapen före och efter träning. Det här 
är för att inte störa andra och för att undvika olyckor. Det här gäller även i högsta grad 
syskon och föräldrar. Vill man vara kvar i hallen finns det bänkar att sitta på, alternativt uppe 

rupp, där du som förälder kan meddela om 
barnet inte kommer på träning. Alla grupper heter ”MGF Basgrupp färg” eller ”MGF 

påminnelser per post har 
skickats ut. Får ni en påminnelse, men redan har betalat, skicka datum när betalningen 

så att jag kan kolla att den kommit in och inte är på villovägar. Hör av er om ni har 

I det senaste nyhetsbrevet skickade jag ut en uppmaning om att man som förälder 
svagt. Tack till de som anmälde sig och ännu 

större tack till de som hann städa. På grund av detta har styrelsen beslutat att hyra in 
arbetskraft från Emmaus arbetspool, som kommer två gånger i månaden. Det här medför 

tås en extra utgift för föreningen. För att täcka dessa kostnader kommer vi att införa en 
städavgift, som faktureras på våren med deltagaravgiften. Avgiften kommer att vara 
proportionerlig med hur mycket gymnasterna tränar. Avgifterna är ännu inte fastställda men 
kommer att ligga på ca 5 för de som tränar 1 ggr i vecka till ca 20 euro för de som är många 

En till två gånger per termin arrangerar vi märkesdagar. Det finns brons, silver 
för trupp, som man kan ta på hemmaplan. AG-

märkena är i första hand till för de gymnaster som har ambition att tävla, eftersom det finns 
som rekommendation från förbundet, men kan också användas som måttstock på vad man 

20 övningar som ska utföras korrekt. Vissa är obligatoriska 
andra valbara. Vi har gjort en film på bronsmärket som ligger på YouTube 

rkesdagen i november 
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är 12.11 och för decemberdagen 7.12 (
det är gratis. Även tränarna kommer att prata med gymnasterna om detta. Gäller inte 
knattesprattel. 
 
Klubbmästerskap i Trampolin och AG: 
det här med tävling. I KM kan alla vara med, pojkar och flickor,
vinnare utses i varje gren och klass, men inga poäng eller resultatlistor publiceras. 
den första klassen B1 och där anpassas serierna så att den som vill kan vara med. 
till info@gymnastik.ax senast den 7.12. Gäller inte knattesprattel.
 
Kommande händelser och terminstider:

o Vi arrangerar FSGM, tävling i artistisk gymnastik helgen 18
ordinarie träningar fredagen den 17
Men kom gärna och titta! 

o Märkesdag söndagen den 19.11 kl 13.30
tider. 

o Klubbmästerskap i AG och Trampolin söndagen den 17.12 kl 13.00
o Terminen slutar f

50. 
 
Kalas i hallen: Det finns möjlighet att boka hallen för kalas. Tiderna som är bokningsbara är 
lördagar 14.00-16.00 och söndagar 
därefter möjlighet till fika i konferensrummet
med. Eftersom kalas inte tillhör vår kärnverksamhet kan det hända att vi inte har
ledare alla helger och då kan kalaset heller inte ordnas. Hör av er i god tid och ca två veckor 
innan det önskade datumet för man reda på om en ledare finns tillgänglig. Priset för kalaset 
är 100 euro för upptill 10 barn och 120 euro för 11
fikat ordnar man själv.  
 
 
Du kan stöda verksamheten genom att beställa Ullmax

o Besök www.ullmax.com
Skicka in din beställning till 
produktnamn, färg, pris och storlek 
där frakten ingår och med
MGF får då 30%. 

 
Vi tackar våra GULDsponsorer!

Viking Line      Ålandsbanken
Ålandstidningen
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.11 och för decemberdagen 7.12 (info@gymnastik.ax). Man kan vara med på båda och 
Även tränarna kommer att prata med gymnasterna om detta. Gäller inte 

erskap i Trampolin och AG: En gång per termin får de gymnaster som vill
det här med tävling. I KM kan alla vara med, pojkar och flickor, och alla får medalj. En 
vinnare utses i varje gren och klass, men inga poäng eller resultatlistor publiceras. 
den första klassen B1 och där anpassas serierna så att den som vill kan vara med. 

senast den 7.12. Gäller inte knattesprattel. 

Kommande händelser och terminstider: 
Vi arrangerar FSGM, tävling i artistisk gymnastik helgen 18-19 november. 
ordinarie träningar fredagen den 17:e till söndagen den 19:e är inställda
Men kom gärna och titta!  

rkesdag söndagen den 19.11 kl 13.30 samt 16.12 kl. 12.00. 

Klubbmästerskap i AG och Trampolin söndagen den 17.12 kl 13.00
Terminen slutar för alla sprattelgrupper vecka 49 och övriga grupper vecka 

Det finns möjlighet att boka hallen för kalas. Tiderna som är bokningsbara är 
16.00 och söndagar 14.30-16.30 eller 15.45-17.45. Saltiden är 1h15min och 

därefter möjlighet till fika i konferensrummet i 45 min. En ledare från MGF m
kalas inte tillhör vår kärnverksamhet kan det hända att vi inte har

ledare alla helger och då kan kalaset heller inte ordnas. Hör av er i god tid och ca två veckor 
innan det önskade datumet för man reda på om en ledare finns tillgänglig. Priset för kalaset 
är 100 euro för upptill 10 barn och 120 euro för 11-20 barn. Det finns inte tillgång till kök och 

Du kan stöda verksamheten genom att beställa Ullmax-produkter via föreningen:
www.ullmax.com och titta igenom katalogen med alla produkter. 

Skicka in din beställning till info@gymnastik.ax med produktnummer, 
produktnamn, färg, pris och storlek senast den 26.11. Jag gör beställningen 
där frakten ingår och meddelar när varorna finns att hämta från Bollhalla. 
MGF får då 30%.  

Vi tackar våra GULDsponsorer! 
Ålandsbanken      Sportcenter      Textiltryckarna

Ålandstidningen      S-Market      Mjuk och Len 

mber 2017 

 

 

Man kan vara med på båda och 
Även tränarna kommer att prata med gymnasterna om detta. Gäller inte 

min får de gymnaster som vill testa på 
och alla får medalj. En 

vinnare utses i varje gren och klass, men inga poäng eller resultatlistor publiceras. I AG är 
den första klassen B1 och där anpassas serierna så att den som vill kan vara med. Anmälan 

19 november. Alla 
:e till söndagen den 19:e är inställda. 

12.00. OBS! Justerade 

Klubbmästerskap i AG och Trampolin söndagen den 17.12 kl 13.00-15.00 
och övriga grupper vecka 

Det finns möjlighet att boka hallen för kalas. Tiderna som är bokningsbara är 
5. Saltiden är 1h15min och 

. En ledare från MGF måste alltid vara 
kalas inte tillhör vår kärnverksamhet kan det hända att vi inte har tillgängliga 

ledare alla helger och då kan kalaset heller inte ordnas. Hör av er i god tid och ca två veckor 
innan det önskade datumet för man reda på om en ledare finns tillgänglig. Priset för kalaset 

Det finns inte tillgång till kök och 

produkter via föreningen: 
och titta igenom katalogen med alla produkter. 

med produktnummer, 
Jag gör beställningen 

delar när varorna finns att hämta från Bollhalla. 

Textiltryckarna 
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Vi är tacksamma för samarbetet och förhoppningsvis blir det långvarigt. Dessa 
företag syns i hallen samt på våra föreningskläder

 
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 en behandling på Mjuk&Len, då 
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 de

 
Har du frågor, ta då kontakt! 
 
Ylva Watkins, verksamhetsledare. Tel 0457
Malin Pussinen, huvudtränare. Tel 0457
 
Vi hörs! 
 
Mvh, 
Ylva Watkins 
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Vi är tacksamma för samarbetet och förhoppningsvis blir det långvarigt. Dessa 
syns i hallen 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

 

Ylva Watkins, verksamhetsledare. Tel 0457-3433899, info@gymnastik.ax 
Malin Pussinen, huvudtränare. Tel 0457-3428335, mgfmalin@idrott.fi  

mber 2017 

 

 

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

Matgrossisten på Åland AB 

Ålands Miljö och Ekoisolering 

Ålands Lås och Säkerhet 

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%) 

len 2,5% till föreningen 

 


