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Hej alla medlemmar!
Uteträningarna har varit väldigt lyckade. Stor uppslutning, mestadels fint väder och glada barn.
För tävlingsgrupperna är det mera av en utmaning, men tränarna och gymnasterna gör ett
superjobb.
Verksamhet i Bollhalla. Från och med den 1.6 kan vi börja bedriva träning i Bollhalla igen. Vi har
ännu inte fått några förtydligande riktlinjer, men vi räknar med detta.
Vi kommer inte att återgå till det gamla schemat, men det kommer att finnas möjlighet för alla
som vill att träna. Vi kommer att ha ett system som påminner om uteträningarna, där man
anmäler sig veckovis till den eller de träningar man vill delta i. Det kommer inte att bli helt enkelt
att administrera, men om alla läser instruktionerna noga så kommer det att gå bra. Alla
anmälningar sker via Facebook. Jag kommer att byta namn på MGF Uteträning till MGF
Sommarträning Bollhalla, så ni som redan är med i ursprungsgruppen behöver inte göra något.
AG, trupp 1 och 2 samt trampolingrupperna har fått sina tider och ingår inte i det allmänna
schemat. Dessa grupper får sina tider via de vanliga facebook-grupperna. Alla övriga kommer att
träna i åldersindelade grupper. Antalet barn/ungdomar i varje grupp kommer att variera (står i
träningsinlägget) eftersom det kan finnas andra grupper i salen samtidigt.
Exempel på inlägg: Ålder 2010-2011 tisdag 2.6 kl 16.00-16.55. 20 platser.
För att anmäla, skriv in ditt barns/ditt namn. Undvik övriga kommentarer. Om du ångrar dig, ta
bara bort din kommentar. Då kan man hyfsat lätt som förälder att räkna hur många som är
anmälda. Vi kommer inte att ha möjlighet att bekräfta platserna. Det finns heller ingen väntelista.
Men sen gör det faktiskt inget om det kommer ett eller två extra barn. Som ledare för dessa
grupper fungerar Elin Palm, Maja Hallbäck och jag. Träningspassen är 55 min långa och kommer
att innehålla både banor och freegym samt att gymnasterna kan komma med önskemål vad de
vill träna på.
Tanken är att man bokar en plats på en (1) träning per vecka, men vi har ju hellre fulla grupper
om det finns barn som vill träna mera. Därför kan man anmäla sig till flera träningar om det finns
plats 24h innan träningen och fram till träningen startar.
Ex; Hjördis är anmäld till en träning onsdag 3.6 kl 15.00, men vill gärna träna mera. Från kl 16.00
och framåt måndagen den 1.6 kan hon då anmäla sig till träningen den 2.6 kl 16.00, om antalet
anmälda är under 20.
Ni kommer att få alla tider som en bilaga till detta nyhetsbrev så ni vet hur det ser ut framöver.
Har ni frågor, ta kontakt med mig per mejl, messenger eller telefon.
Vi respekterar de allmänna restriktionerna, dvs stanna hemma vid sjukdomssymptom, tvättar
händer innan man kommer in, har egen vattenflaska och försöker hålla avstånd. Handsprit
kommer att finnas. Föräldrars närvaro i hallen är begränsad.
OBS! Deltagarna kommer in i hallen via den vanliga ingången. Man tar med sig alla sina kläder
och skor till gymnastikhallen. Utgång sker direkt från salen via porten (vid badmintonbanorna).
Om badmintonbanorna är upptagna går vi ut via dörren vid trampolinen och då blir de ledsagade
till parkeringen.
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Fakturor. Vårens deltagaravgifter skickades ut i februari/mars. 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.
Påminnelser har skickats ut flera gånger. Om du är osäker, kolla din bank, skräpposten eller hör
av dig. Det går jättebra att dela upp sin faktura i flera rater om man så vill.
Vår hoppas 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.
Märkesdag för koppar, brons och truppmärken ordnas den 22.6 kl 15.00-17.00. Anmälan till
info@gymnastik.ax senast den 10.6. Alla AG-märken finns som filmer på vår YouTube-kanal (sök
på MGF Malin).
Årsmöte. Vi vill gärna att föreningens årsmöte blir en livlig tillställning där vi tillsammans kan
diskutera föreningens verksamhet, mål och allt möjligt annat. Det finns redan förslag på en
styrelse, så ingen behöver vara rädd att bli ”påprackad” något, men det här är var medlems chans
att påverka. På agendan finns även ett namnbyte. Vi är en allåländsk förening och namnet borde
reflektera detta. Dessutom fyller föreningen 90 år, som ska firas i höst. Vi ser tillbaka på en
enorm utveckling i föreningen och ser fram emot en ännu större. Projektet Gymnastikarena
Åland fortskrider och förhoppningsvis har vi mer att berätta på mötet.
Höstterminen är i ett planeringsstadium. Vi återkommer med mera info i juni.
Hör av er om ni har frågor!
Med vänliga hälsningar,
Ylva
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