MGF Nyhetsbrev nr 5, november 2019
Hej igen alla medlemmar!
Jag ska försöka att fatta mig kort i ett antal punkter vad vi har på gång just nu:
1. FSGM 9-10.11 – Vi arrangerar Finlands svenska gymnastikförbunds specialmästerskap
nu i november. Sammanlagt deltar 270 gymnaster, både pojkar och flickor, i klasserna B-G
respektive 1-3 för pojkar. Kom gärna och heja på våra egna 60 gymnaster och titta på
riktigt bra gymnastik! Tider och info finns på hemsidan under nyheter.
2. KLUBBMÄSTERSKAP I AG 30.11 FÖR KLASSERNA B-D KL 10.00 – ca12.00 – För den
som vill testa på det här med tävling är KM en ypperlig första tävling. Alla kan vara med
och serierna kan anpassas. Tävlingslikt med inmarsch och domare, men inga poäng eller
resultat visas. Guldmedaljörer i de olika klasserna per redskap utses. Alla får
deltagarmedalj i nybörjarklassen. För gymnaster i basgrupper ordnar vi ett extra tillfälle
söndagen den 24.11 kl 17.30-19.00 för att gå igenom vad som händer vid tävling och samt
säkerställa att alla vet hur serierna går till och vad det finns för alternativ. Anmälan till
både tävling och extra träning till info@gymnastik.ax senast 20.11. Avgift 5 euro för
tävlingen, betalas på plats på tävlingsdagen.
Under klubbmästerskapet kommer vi att dela ut de märkesmedaljer/diplom som
gymnasterna klarat hittills. Går bra att komma bara på prisutdelningen (återkommer med
tid när vi vet hur många som deltar i tävlingen). Nästa prisutdelning blir på januarifesten.
3. MÄRKESDAG – fredagen den 6.12 kl 13-15. Både för de som redan har börjat och de som
vill komma igång. Läs mer om märken på hemsidan. Anmälan till info@gymnastik.ax
senast 1.12. Avgift 5 euro.
4. GUTZ – Stort tack till alla som varit med och deltagit i försäljningskampanjen! Och TACK
till vår otroliga ordförande Pia Berglund, som med sitt tålamod och engagemang lotsat oss
igenom det här.
5. TERMINSTIDER:
 Ingen träning 6.12.
 FSGM i Mariehamn 9-10.11 – avvikande träningstider. Mejl har skickats till berörda
grupper.
 Terminen slutar vecka 50
 Terminsstart vecka 3
6. JANUARIFEST – istället för vårfest ordnar vi en januarifest den 11.1, där alla grupper får
visa upp sig. Repetitioner till festen kommer att ske vecka 2. Mer info kommer.
Knattegrupperna har ett eget arrangemang.
7. KONTAKTUPPGIFTER – I och med nya hemsidan har vi nya e-postadresser. Infoadressen finns kvar och kommer att läsas av flera här på kontoret. Annars är det
ylva@gymnastik.ax, malin@gymnastik.ax och elin@gymnastik.ax som gäller. För att få
kontakt med styrelsen är adressen styrelse@gymnastik.ax
8. FAKTUROR – det är fortfarande väldigt många fakturor som är obetalda. Vi är beroende
av dessa intäkter samt att det tar väldigt mycket tid att påminna och skicka nya fakturor.
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Har man svårt att betala sin faktura, hör av er så löser vi det. Två separata fakturor har
skickats via epost i september, en för medlemskap och en för deltagande.
Är du inte längre medlem i föreningen och jag har missat att uppdatera registret, ta kontakt så tar
jag bort dina uppgifter.
Vi hörs!
Mvh,
Ylva Watkins

