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Hej på er i höstmörkret! 

 

 
Vi har numera varmt och behagligt i salen. Två nyinstallerade fläktar ska hålla temperaturen på en 
nivå som gör att man slipper ha underställ på sig 😊. 
 
På tal om underställ så kan man köpa Ullmax-produkter via oss. Vi får en provision på 30% utan att 
det kostar kunden något extra. Gå in och gör din beställning senast den 6.12 via websidan: 
https://shop.ullmax.com/fi/webshop/mariehamns-gymnastikforening/14570 Jag meddelar när 
produkterna finns att hämta från Bollhall, det tar ca en vecka. 
 
Planerna med förverkligandet av Gymnastikarena Åland fortskrider. Vi kan inte berätta så mycket 
mera just nu, men vi är övertygade om att vi kommer att ro iland projektet och jobbar intensivt med 
det på många olika plan. 
 
En del av föreningskläderna har kommit (t-shirt, shorts och tights) och finns att hämta i Bollhalla. Vi 
ser gärna att ni betalar med kort. Tider för avhämtning finns på Facebook-sidan. Vi meddelar så fort 
resten av kläderna har kommit. För er som inte har beställt den här omgången, gör vi en ny 
beställning nästa termin. 
 
På gång och viktiga datum: 

 6.12 inga ordinarie träningar. Resten av långhelgen enligt vanligt schema. Ev avvikelser kan 
förekomma, men då tar tränarna kontakt.  

 7.12 kl 11.00-12.25. Prova på dag för truppgymnastik för flickor och pojkar födda 2005-2009. 
Passar för gymnaster som gått ett tag i basgrupp och vill gå vidare. Vi hoppar trampett, 
trampolin och är på voltbana och airtrack och gör det som ett lag. Vi testar även på fristående. 
Tillfället är gratis. Anmäl till info@gymnastik.ax senast den 2.12. 

 7.12 kl 12.35-14.00. Genomgång av serier till klubbmästerskapet i AG (17.12). Tillfälle för 
basgruppsgymnaster att gå igenom serierna till KM. Du kan bestämma dig efter tillfället om du 
vill delta i KM eller inte. Tillfället är gratis. Anmälan till info@gymnastik.ax senast den 2.12. 

 15.12 kl 12.30-14.30 märkesdag. Kom och testa göra brons-, silver- eller guldmärket om du är 
AG-intresserad. För intresserade truppgymnaster har vi Pokal 3 och 2. På hemsidan finns filmer 
på brons och Pokal 3. Tillfället är gratis. Anmäl till info@gymnastik.ax senast den 9.12. 

 17.12 kl 17.30- ca 20.00 Klubbmästerskap i AG för klasserna B-D. Man kan vara med på ett 
eller flera redskap. För nybörjare anpassas serierna så att alla som vill kan vara med. Alla får 
medalj. Mer detaljerad info kommer till anmälda. Tävlingen är gratis. Anmäl till 
info@gymnastik.ax senast den 9.12. 

 Terminstider: Sista veckan för träning är vecka 50. Avvikelser kan förekomma, men då 
kontaktas de som det berör. Terminsstart igen vecka 2. 

 Alla gymnaster håller sin plats i gruppen och behöver inte anmäla igen. Däremot behöver man 
meddela om man inte ska fortsätta. Vi har många som står på kö. 

 Det kan bli aktuellt med sammanslagningar av grupper eller byte av tider och ledare, men vi 
tar då kontakt med dem det berör.  

 Har man önskemål om att byta grupp eller träna mera, ta kontakt så försöker vi lösa det.  
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 Terminsavgifter: alla med utestående avgifter har fått mejl med påminnelse. Vänligen betala 
omgående. Betald faktura är en förutsättning för att fortsätta till våren.  

 
 
Har du frågor, ta då kontakt! Gärna dagtid, eftersom vi på kvällarna är i salen eller har gått hem för 
dagen  Lättast att mejla eller messa, så hör vi av oss. Notera även att vi inte har kontorstid eller 
läser mejl under helger.  
 
Ylva Watkins, verksamhetsledare. Tel 0457-3433899, info@gymnastik.ax 
Malin Pussinen, huvudtränare. Tel 0457-3428335, mgfmalin@idrott.fi  
 
Vi hörs! 
 
Mvh, 
Ylva Watkins, verksamhetsledare 
info@gymnastik.ax 
0457-3433899 
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