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Hej allihopa!
Förra veckan kom en förtydligande anvisning från landskapsregering gällande träningar på
idrottsplatser utomhus. Undervisnings- och kulturministeriets linjedragning är att
utomhusidrottsplatser kan användas för ledda och övervakade träningar.
Vi vill givetvis komma igång med vår träning och igår lastade vi en container innehållande
airtrack, lågbommar, några klossar och annat smått och gått och körde iväg med den till
konstgräset vid Strandnäs skola.
Det blir en utmaning att bedriva träningar där med tanke på att alla redskap ska plockas in och ut
ur containern, vädrets makter samt att vi behöver hålla nere gruppstorlekar och hålla avstånd
mellan varandra. Det finns även begränsningar på bokningsbara tider.
För att testa konceptet kör vi först igång med tävlingsgrupperna (AG och trupp 1 och 2), där ett
par grupper hade sin första träning igår måndag.
Vi kommer att erbjuda träning till alla övriga grupper förutom knattesprattel. I och med att vi har
begränsat med tider kommer gymnasterna att behöva anmäla sig till varje tillfälle. För detta har
vi skapat en Facebook-grupp som heter MGF Uteträning. Är man intresserad av att komma på
träningar, så behöver man gå med där. Har man inte facebook, kan man be en annan förälder
anmäla flera barn. Tider, instruktioner, riktlinjer och liknande finns i gruppen. Det första tillfället
blir troligtvis den 3 maj. Har man svårt att hitta gruppen, så kan man först skicka en vänförfrågan
till mig, Mgf Ylva, så lägger jag in dig.
Trots att vi har tagit med oss en del redskap finns det förstås begränsningar, vi har tex ingen
trampolin eller trampett. Träningarna kommer att se ut på ett lite annorlunda sätt, men vi hoppas
att barnen kommer att ha kul. I och med att vi inte ska röra varandra, så kan vi tränare heller inte
passa (hjälpa i övningar) eller ha parövningar. Som tränare fungerar i första hand jag, Malin och
Elin.
Vi har i dagsläget inte några tider bokade för utomhusknattesprattel. Vi har flera program på
YouTube som passar för alla knattesprattlare och som man kan göra flera gånger. Testa även att
göra kopparmärket.
Uteträning i alla ära, men så fort vi får tillåtelse att flytta tillbaka in i Bollhalla, kommer vi att göra
det och kommer då med ny information om träningstider, grupper och restriktioner som kan
finnas.
Vill fortfarande slå ett slag för programmen på YouTube. Meningen är att man ska kunna göra
dem flera gånger; https://www.youtube.com/channel/UCZPVJ3FmymC9dBng11p0bSw.
Fakturorna för vårens deltagaravgifter skickades ut i februari. Tack till alla er som betalat er
faktura och vi hoppas att även ni som ännu inte har gjort det gör det, om man bara har möjlighet.
Hör av er om ni har frågor, vill dela upp den i flera rater eller vill få den skickad på nytt. Vår
ambition är att alla ska känna att man får valuta för pengarna och att man stöder sin förening. Det
kommer inte att bli lika många ledarledda träningar den här terminen som vanliga terminer, men
vi gör vad vi kan efter omständigheterna.
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Vi säljer även Ålandsrabatten. För att få den som app är det bara att skicka ett Facebookmeddelande till mig, Mgf Ylva, så löser vi det den vägen. Appen kostar 20,00. Tack!
Hör av er om ni har frågor!
Ta hand om varandra!
Med vänliga hälsningar,
Ylva
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