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Hej alla medlemmar!
Första nyhetsbrevet med vårt nya namn – Gymnastics Åland!
På måndag startar sista veckan med kompensationsträningar i Bollhalla. Vi hoppas att de varit
uppskattade. Även om sommaren närmar sig, eller till och med redan är här, fortgår arbetet på
kontoret för fullt:
Sommaraktiviteter: Vi kommer att erbjuda två lägerveckor till. Vecka 31 är det för barn födda
2009-2013 där varje träningsdag avslutas med ett besök till Leklandet! Leklandet flyttar från
Eckeröhallen till tennisbanorna inomhus i Bollhalla. Man kan välja att vara med en eller fler
dagar.
Vecka 32 (onsdag till fredag) har vi aktivitetsdagar för lite äldre barn och ungdomar, födda 20052008. Dans, lite styrketräning, använda redskapen på ett lite annorlunda sätt samt att en del av
aktiviteterna kommer att vara utanför Bollhalla. Vi hoppas att vi kan locka till oss många killar
och tjejer som vill komma på ett aktivt ”häng”. Också här kan man välja att vara med en eller flera
dagar.
Mer info om dessa aktivitetsdagar hittar du på hemsidan (under evenemang och läger). De är
öppna även för barn och ungdomar som inte är medlemmar och man behöver heller ingen
tidigare erfarenhet av gymnastik. Det finns deadline för anmälan, men kommer även ev att finnas
möjlighet till drop in. Den infon sätts i så fall på vår Facebook-sida.
Viktig info inför höstterminen: Schemaläggningen pågår som allra bäst. Vårt mål är att ha
grupper alla dagar i veckan och på så många olika tider som möjligt. Nytt för den här terminen vi
skapar möjlighet för fler alternativ när det gäller plats, tider och ålder. Vi kommer
fortsättningsvis också ha basgrupper, knattegrupper och grupp för barn i behov av träning i liten
grupp i Bollhalla samt alla grupper som behöver specialredskap.
Ytternäs tisdagar kl. 18-19 Familjegymnastik barn 3-5 år
Ytternäs söndagar kl.15-16 Familjegymnastik barn 2-3 år
Idrottsgården onsdagar kl 18-19 Grupp för barn i behov av träning i liten grupp
Ålands Idrottscenter tisdagar 16.30-17.30 knattegrupp 2014-2015
Ålands Idrottscenter tisdagar 17.30-18.30 basgrupp 2013-2014
Som alltid vid terminsstart på hösten sker det en hel del förändringar i tider och grupper. Målet
är att ha schemat klart senast vecka 28. Då kommer vi att skicka ut tider för de olika grupperna
och en ingående förklaring för varje grupp. Vi jobbar med att få till ett system där du som
förälder/vårdnadshavare anmäler direkt till den grupp som passar ditt barn via nätet. Vi
återkommer med instruktioner när vi kommit längre i det arbetet.
Hör av er om ni har frågor!
Ha en skön sommar,
Ylva

Verksamhetsledare GymÅ
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