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Bästa medlemmar, 
 
Det är en synnerligen turbulent och oviss tid vi befinner oss i just nu och allas vardag och framtid 
påverkas. Hälsa och att minska smittspridningen är prio ett, men eftersom föreningslivet är vår 
vardag och där ingår förstås ni medlemmar, försöker vi göra det bästa vi kan av den situation 
som vi befinner oss i.  
 
Hallen är som ni vet stängt till och med den 13.4. Hur det blir efter det vet vi ännu inte. Vi tror väl 
knappast att man går från hundra till noll och därefter till hundra igen, men vår förhoppning är 
förstås att komma igång på något sätt. Vi följer med utvecklingen och rättar oss efter direktiv och 
myndighetsbeslut. 
 
Svårigheten när det kommer till vår verksamhet är att planera för framtiden. Vet vi att 
verksamheten kommer igång igen efter påsk, skulle vi kunna planera en hel del aktiviteter till 
slutet av terminen, men osäkerheten är för stor. En vanlig termin skulle ta slut vecka 20, men vi 
räknar här med att fortsätta åtminstone hela maj. Hur verksamheten kommer att se ut är inte helt 
klart, men vi vill att alla ska få komma in i hallen och gympa av sig innan det är dags för 
sommarlov. Men återigen, allt beror på hur situationen ser ut i samhället. 
 
Men så länge som läget är sådant att vi inte kommer in i hallen, hoppas vi att ni alla har hittat till 
vår YouTube-kanal https://www.youtube.com/channel/UCZPVJ3FmymC9dBng11p0bSw. Ett sätt för oss 
att visa att ni är viktiga för oss och att det ska vara möjligt att gympa på egen hand hemma. 
Naturligtvis inte samma som en vanlig träning, men det näst bästa alternativet. Vi kommer här att 
lägga upp olika sorters träningar och det är bara att köra på.  
 
Vi planerar för att hålla våra sommarläger som planerat. Information om lägren finns på 
hemsidan och det går att anmäla sig redan nu. Heldagslägret (v 24) är mera som ett barnläger där 
vi kommer att hålla på med en mängd olika aktiviteter, både ute och inne. Förstås mycket i hallen, 
men då mera som fri lek, olika utmaningar och banor. Det traditionella sommarlägret är inriktat 
på redskapsträning, anpassas efter nivå, och som avslutas med strandhäng på Nabben varje dag.  
 
Föreningskläderna är på gång och borde vara oss till handa inom kort. Vi kommer då att göra upp 
ett schema för avhämtning, för att förhindra för stor folkansamling.  
 
Fakturorna för vårens deltagaravgifter skickades ut i februari. Vi hoppas att dessa betalas, om 
man bara har möjlighet. Vår ambition är att alla ska känna att man får valuta för pengarna och att 
man stöder vår förening.  
 
Hör av er om ni har frågor! 
 
Ta hand om varandra! 
 
 

Med vänliga hälsningar, 
Ylva  

 
Verksamhetsledare 
Ylva Watkins 
0457-3433899 
ylva@gymnastik.ax 
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