MGF Nyhetsbrev nr 1, januari 2020
Välkomna till en ny termin i MGF!
Vi skickar ut nyhetsbrev några gånger per termin med allmän info och datum för händelser under
terminen.
Några viktiga kom ihåg:
 Koden till Bollhalla är 1930. Fungerar endast då en ledare aktiverat koden.
 Är man tidig sitter man ner och väntar tills den egna ledaren kommer. Man får inte
vara på redskapen innan träningen börjar. Det är otroligt trångt i salen och därför
är detta ytterst viktigt.
 Syskon får inte leka i hallen under träning, gäller även gropen.
 Lämna skor och ytterkläder i omklädningsrummen.
 Långt hår ska vara uppsatt, lämna smycken och klockor hemma.
 Inga speciella kläder behövs, vanliga gympakläder. Bylsiga kläder blir bara i vägen.
Inga skor. Barfota går bra eller tossor.
 Kom i tid till träningen och även vid hämtning.
 Märk kläderna och kolla igenom kvarglömt med jämna mellanrum
 Man behöver inte meddela sporadisk frånvaro, men oanmäld frånvaro tre gånger
i rad = förlorar sin plats. Ska man på resa eller är sjuk länge, meddela
info@gymnastik.ax så att vi vet att ni inte vill sluta
1. TERMINSTIDER och ev avvikelser:
 Sportlovsledigt vecka 8 (17-23.2). Istället har vi sportlovsaktiviteter att erbjuda (se
bifogad info)
 FSG Pojkläger 20-22.3 vilket kan innebära vissa ändringar i träningstider, men vi
meddelar grupperna direkt om det blir aktuellt.
 Påskledigt tis 7.4 – mån 13.4 (vanlig träning 6.4)
 Åland Invitational 25-26.4, vilket kan innebära vissa ändringar i träningstider, men
vi meddelar grupperna direkt om det blir aktuellt.
 Träningsledigt 1.5
 Terminen slutar vecka 20 (17.5). (AG och vissa TG-grupper har avvikande
terminstider som meddelas direkt till grupperna).
2. MÄRKESDAGAR
 Måndag 17.2 14.00-16.00; silver och guldmärken, samt pokalen
 Onsdag 19.2 kl 14.30-16.00; koppar och brons
 Tisdag 7.4 (återkommer om tid; kväll); silver och guld, samt pokalen
 Torsdag 9.4 kl (återkommer om tid; dag); koppar och brons
 Måndag 13.4 kl (återkommer om tid); smaragd
Läs mer om märken på hemsidan (under evenemang). Anmälan till info@gymnastik.ax
februaridagarna senast 9.2 och till aprildagarna senast 31.3. Avgift 5 euro, betalas på plats
kontant eller med kort.
3. EVENEMANG
 Sportlovsaktiviteter!
 Satsning på manlig artistisk gymnastik – specifika träningar under sportlovet bara
för pojkar samt möjlighet att dela i läger i mars.
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Vill du ha kalas, klassträff eller dylikt i hallen – uppdaterad info om detta finns på
hemsidan och hur man bokar.
Traditionellt sommarläger 15-17.6 kl 9.00-15.00. Info om anmälan, pris och övrigt
läggs ut på hemsidan i mars. Även för icke-medlemmar.

4. FAKTUROR – Fakturorna skickas ut under februari via epost. Viktigt att använda
referensnummer vid betalning. Har ni flera barn i föreningen, behöver varje enskild
faktura betalas med referensnummer. Det går inte att slå ihop beloppet på en.
Vänligen betala fakturan inom utsatt tid. Det tar väldigt mycket tid för oss att skicka
påminnelser och den tiden sätter vi hellre på verksamheten. Vid påminnelser tillkommer
en avgift på 10 euro. Behöver man mer tid på sig eller vill dela upp fakturan, hör av er så
ordnar vi det!
5. FÖRENINGSKLÄDER – Bifogat finns info om vilka föreningskläder som finns att beställa
och hur man går till väga.
6. KOMMUNIKATION – för att hålla dig uppdaterad och få info om vad som är på gång, följ
oss på Facebook (Mariehamns gymnastikförening- MGF). Det finns även facebookgrupper för respektive disciplin.
MGF Bas och Freegym (alla grupper med en färg i sig samt Freegym tisdagar)
MGF Trupp/Teamgym (Cosmos, Calypso, Phoenix och Bellatrix)
MGF Trampolin (alla trampolingrupper)
MGF Cirkus
MGF Superteens
AG – en per grupp
7. KONTAKT – Vi som jobbar i föreningen är Ylva Watkins; ylva@gymnastik.ax, Malin
Pussinen mgfmalin@idrott.fi och Elin Palm elin@gymnastik.ax. Allmänna mejl och
förfrågningar till info@gymnastik.ax. Vi är dock ofta i hallen, därför är det enklast att
skicka mejl, så hör vi av oss. Telefonnummer och -tider finns på hemsidan. För att få
kontakt med styrelsen är adressen styrelse@gymnastik.ax
Hoppas att vi får en härlig gymnastikvår!
Vi hörs!
Mvh,
Ylva Watkins

Verksamhetsledare
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Sportlovsaktiviteter i Bollhalla!
Pass 1: Måndag 17.2 kl 9.30-11.00
 Träning för gymnaster i basgrupper
 Ålder 2007-2013 (delas i på plats i grupper baserat på ålder och nivå)
Pass 2: Måndag 17.2 kl 11.30-13.00
 Träning för basgruppsgymnaster. Fokus på genomgång av övningar till de olika märkena
 Ålder 2007-2013 (delas i på plats i grupper baserat på ålder och nivå)
Pass 3: Måndag 17.2 kl 13.00-14.30
 Träning för pojkar födda 2007-2011 som är intresserade av att testa på manlig AG (barr, ringar,
bygelhäst, matta, hopp och räck), dvs tävlingsgymnastik för pojkar
 Behöver ej vara medlem i föreningen
 För intresserade deltagare finns möjlighet att delta i ett läger i mars i Mariehamn för pojkar
från hela Svenskfinland med tränare från Helsingfors.
 Läs mer om satsningen på manlig AG på hemsidan
Pass 4: Onsdag 19.2 kl 10.00-12.00
 Öppen hall med drop in – ingen anmälan behövs
 Kom när det passar och gå när du är klar – mellan dessa tider
 Från 7 år – ingen övre åldersgräns
 Medlemmar och icke-medlemmar välkomna
 Inte ledarledd verksamhet, men ledare finns på plats
Pass 5: Onsdag 19.2 kl 13.00-14.30
 Träning med fokus på truppgymnastik (trampett, airtrack och trampolin)
 För bas- och truppgymnaster
Pass 6: Fredag 21.2 kl 9.30-12.00
 Öppen hall med drop in – ingen anmälan behövs
 9.30-11.00 barn under 7 år med förälder (Freegym mini)
 11.00-12.00 barn/ungdomar från 7 år – ingen övre åldersgräns
 Medlemmar och icke-medlemmar välkomna
 Inte ledarledd verksamhet, men ledare finns på plats
Pass 7: Fredag 21.2 kl 12.00-13.30
 Träning för gymnaster i basgrupper (samt deltagare i pass 3) som är intresserade av att ta reda
på mer om tävlingsgymnastik. Fokus på manlig och kvinnlig AG.
 Ålder 2007-2013 (delas i på plats i grupper baserat på ålder och nivå)
Anmälan: Mejla namn, födelseår och ev grupp till info@gymnastik.ax senast den 5 februari. Ange
vilka pass du vill delta i.
Kostnad: 5 euro/pass. Betalas kontant eller med kort på plats. (Freegym mini 3 euro)
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Satsning på manlig artistisk gymnastik (MAG)!
Antalet pojkar som tränar och tävlar i gymnastik har under en längre tid avtagit i de flesta finlandssvenska
föreningar, så också på Åland. I vår förening har vi i dagsläget inga grupper med inriktning på MAG. Våra pojkar
tränar i bas-, trampolin- och freegymgrupper.
Det här vill vi ändra på och vi är övertygade om att det finns ett intresse för tävlingsgymnastik för pojkar om vi
kan erbjuda träning för dessa. Manlig AG är alltså den disciplin där man använder matta, hopp, bygelhäst,
ringar, barr och räck. Den kräver styrka, mod och motivation. Motsvarigheten på flicksidan är kvinnlig AG med
barr, bom, hopp och fristående.
Är du pojke och född 2007-2011 och är intresserad av att testa på MAG och få en känsla för vad det är? Kolla på
den här filmen från svenska gymnastikförbundet för inspiration
https://www.youtube.com/watch?v=dRZ8FxE89nM&list=PLZHHX2QbJOVGZPY80bHYcbt6hibWTfTw8&index=7
och anmäl dig sen till våra prova på-tillfällen måndagen den 17.2 kl 13.00-14.30 (endast för pojkar) och
fredagen den 21.2 kl 12.00-13.30 (både pojkar och flickor) i Bollhalla.
Den 20-22.3 kommer vi att ha ett läger här på Åland med gymnaster och tränare från Helsingfors, Vasa och
Jakobstad och alla pojkar som deltagit i träningarna i februari erbjuds att delta i lägret.
Vårt mål är att hösten 2020 ha en grupp pojkar som tränar MAG två gånger i veckan med siktet på att i
framtiden tävla. Att på samma sätt som på flicksidan kunna erbjuda både hobby- och tävlingsgrupper för
pojkar. Ge dem möjlighet att välja mellan gymnastikens olika discipliner.

Pass 3: Måndag 17.2 kl 13.00-14.30
 Träning för pojkar födda 2007-2011 som är intresserade av att testa på manlig AG (barr, ringar,
bygelhäst, matta, hopp och räck), dvs tävlingsgymnastik för pojkar
 Behöver ej vara medlem i föreningen sedan tidigare
 För intresserade deltagare finns möjlighet att delta i ett läger i mars i Mariehamn för pojkar
från hela Svenskfinland med tränare från Helsingfors.
 Läs mer om satsningen på manlig AG på hemsidan
Pass 7: Fredag 21.2 kl 12.00-13.30
 Träning för gymnaster i basgrupper (samt deltagare i pass 3) som är intresserade av att ta reda
på mer om tävlingsgymnastik. Fokus på manlig och kvinnlig AG.
 Ålder 2007-2013 (delas i på plats i grupper baserat på ålder och nivå)
Anmälan: Mejla namn, födelseår och ev grupp till info@gymnastik.ax senast den 5 februari. Ange
vilka pass du vill delta i.
Kostnad: 5 euro/pass. Betalas kontant eller med kort på plats.
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