MGF Nyhetsbrev nr 6, december 2019
Hej igen alla medlemmar!
Tiden går fort när man har roligt och nu snart är höstterminen över. Lite kort sammanfattning
om vad som händer den närmaste tiden:


TERMINSTIDER och GRUPPER:
o Sista träningsveckan är vecka 50
o Terminsstart vecka 3 (Calisthenics först 28.1)
o Träningstider- och dagar blir de samma som nu på hösten, om vi inte meddelat om
annat.
o Alla har automatiskt kvar sin plats i sin grupp. Om man inte har tänkt att fortsätta,
vänligen meddela så att vi kan plocka bort från grupper och erbjuda andra barn en
plats.
o Vill man byta grupp eller träna mera, ta kontakt med info@gymnastik.ax så ska vi
göra vårt bästa för att hitta en bra lösning.



JANUARIFEST lördagen 11.1 kl 13.00 – istället för vårfest ordnar vi en januarifest, där
alla grupper (förutom knattegrupperna, som har haft egna uppvisningar) får visa upp sig.
Repetitioner till festen kommer att ske vecka 2. Tider för dessa träningar och övrig info
läggs upp i Facebook-grupperna.



MGF är nominerade till årets förening på den finlandssvenska idrottsgalan i
Helsingfors. Vi är otroligt glada och stolta över det här och hoppas med er hjälp att vi den
25.1 på Finlandiahuset i direktsändning i TV får gå fram och ta emot priset
Gå in och
rösta senast den 19.12! https://www.lyyti.fi/reg/idrottsgalan2020_omrostning



Samarbete med REHAB CITY – Vi kan med glädje meddela att MGF och Rehab City har
inlett ett samarbete där man som MGF medlem får 20% rabatt på behandlingar hos dem.
Bokning sker via www.rehabcity.ax eller telefon 018-27900 och uppge att du är medlem.
Gäller både aktiva medlemmar och stödmedlemmar. För att bli stödmedlem, mejla in
namn, adress och födelseår till info@gymnastik.ax så skickar vi en faktura. Medlemskapet
kostar 20 euro per år.



Gymnastikarena Åland – Vi har nu kommit fram till att den bästa placeringen för den nya
hallen är på en privat tomt i Möckelöområdet i Jomala. Nära stan, goda kommunikationer
och lättillgängligt från alla håll, vilket passar vår allåländska förening. Mycket återstår,
dels med finansieringen, men även beredningen av själva tomten att den ska passa för vårt
ändamål. Vi hoppas för hela projektets skull och framtiden att det finns politisk vilja och
intresse från näringslivet att stödja Ålands största tjejidrott!



Verksamhetsledare på vift – mellan den 13.12 och 12.1 är jag på semester och troligtvis
oanträffbar på andra sidan jordklotet. Tur att jag har fantastiska kollegor i Malin och Elin
som håller ställningarna här på kontoret
.

God jul och gott nytt år!
Mvh,
Ylva Watkins
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