MGF Nyhetsbrev nr 2, mars 2020
Vi är mitt i terminen och här följer viktig info om vad som händer i föreningen samt vilka
förmåner du kan ta del av som medlem. Tidigare skickade nyhetsbrev finns på hemsidan att läsa.
1. TERMINSTIDER och ev avvikelser:
 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
 Tisdag 7.4 kl 18.30-20.00; silver och guld, samt pokalen
 Torsdag 9.4 kl 10.00-12.00; koppar och brons
 Måndag 13.4 kl 10.00-11.30; smaragd
Läs mer om märken på hemsidan (under evenemang). Anmälan till info@gymnastik.ax
senast 31.3. Avgift 5 euro, betalas på plats kontant eller med kort.
3. SOMMARLÄGER
 NYTT! Heldagsläger 8-12 juni kl 8.30-16.30
 Traditionellt sommarläger 15-18.6 kl 9.00-15.00 (tors 9.00-12.00)
 Info om anmälan, pris och övrigt finns på hemsidan. Även för icke-medlemmar.
4. FÖRBUD MOT NÖTTER I HALLEN
 Allergi mot nötter kan vara livsfarligt – inga nötter i hallen! Gäller även bars och
andra blandningar
 Har du ätit nötter innan träningen, tvätta händerna
5. FAKTUROR – Fakturorna har skickats ut 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!
6. MEDLEMSFÖRMÅNER – för både aktiva och stödmedlemmar
Study Fuel & Family Support har som mål att hjälpa ännu fler barn och ungdomar till
bättre självförtroende och kunskap. Dessutom satsar företaget på att anställa toppelever
och lärare. Vill du vara med och stärka andra barn och ungdomar eller behöver du hjälp?
Hör av dig till info@studyfuel.fi eller ring 0457 580 1234. Medlemmar i MGF får 5€
rabatt/flextimme.
LokalTapiola Åland är stolta över att vara samarbetspartners med MGF och erbjuder
därför föreningens medlemmar 30 % rabatt i två års tid på alla nytecknade
personförsäkringar. Se bifogad broschyr.
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Rehab City har inlett ett samarbete med MGF och där du som medlem får 20% rabatt på
behandlingar hos Rehab City. Bokning sker direkt via www.rehabcity.ax eller 018-27900
Vill du som förälder/syskon bli medlem? Mejla namn och födelseår till info@gymnastik.ax.
Medlemskapet kostar 20,00. Gör en insats - ju flera medlemmar vi är desto lättare är det
att påverka 😊
7. GYMNASTIKARENA ÅLAND – arbetet fortskrider med att förverkliga en ny,
ändamålsenlig hall för alla som vill hålla på med gymnastik – oavsett hemkommun, nivå,
ålder eller ambition. Hallen är en allåländsk angelägenhet och vi hoppas att alla
kommuner vill vara med och på något sätt stöda projektet. Av våra 900 (!) medlemmar är
13 av Ålands kommuner representerade. Helt fantastiskt.
8. KONTAKT – Ylva Watkins (verksamhetsledare) ylva@gymnastik.ax, Malin Pussinen
(huvudtränare) mgfmalin@idrott.fi och Elin Palm (basgruppskoordinator)
elin@gymnastik.ax. Allmänna mejl och förfrågningar till info@gymnastik.ax. För att få
kontakt med styrelsen är adressen styrelse@gymnastik.ax. Våra telefontider finns på
hemsidan.
Med vänliga hälsningar,
Ylva

