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Hej och välkomna till en ny termin! 

 
Hoppas att ni har haft en trevlig sommar trots samhällsläget och är taggade för en ny termin. Ett 
kort nyhetsbrev så här i början av terminen med det allra viktigaste. 
 
Terminsstart för alla grupper i Bollhalla och Ålands Idrottscenter är den här veckan. 
Familjegymnastiken (även den som är flyttad till Bollhalla) samt funkisgruppen i Idrottsgården 
börjar första veckan i september.  
 
Suomisport: Vi har lanserat vårt nya anmälningssystem, där vi alla säkert har haft lite blandade 
erfarenheter. På det stora hela kommer det att på sikt att bli riktigt bra, men det är förstås lite 
ovant så här i början.  
 
Anmälan till grupperna i Suomisport går till genom ett tvåvägssystem, där man i första steget 
anmäler sig till ett evenemang (den grupp man vill gå i) och inför det andra steget får man en 
länk till en inbjudan till träningsgruppen. Det här är själva närvarolistan så att ledarna ska se vem 
som är i gruppen och där användaren kan se träningarna. OBS: Det är rätt många som ännu inte 
har gått med i själva träningsgruppen. Har du inte fått en länk, ta kontakt med 
info@gymnastik.ax. Ladda ner appen för Suomisport så kan du enkelt hänga med i ditt barns 
träning. 
 
Om inte ledaren har meddelat om annat, så är det du som förälder/gymnast som klickar i om ditt 
barn/du kommer på träning eller inte. Ledaren kan sen kontrollera och göra ändringar om så 
behövs, så ingen fara om man råkar glömma.  
 
Deltagaravgiften kommer att faktureras via Suomisport. Fakturan syns då i betalningar i ditt 
konto.  
 
Information från ledarna kommer att komma via Suomisport och finns under meddelanden. 
 
Tekniska problem riktas till support@olympiakomitea.fi. En del info finns även på vår hemsida 
under fliken anmälan.  
 
Lediga platser: Det finns fortfarande en del lediga platser i vissa grupper, för både barn och 
vuxna. Kolla hemsidan vad som finns ledigt och följ anvisningarna. Är du/ditt barn redan medlem 
men vill träna i en till grupp, skicka mejl till info@gymnastik.ax. 
 
Allmänna förhållningsregler:  

 Vi kommer ihåg att tvätta händerna före och efter träning.  
 Vi har handsprit inne i hallen att använda då man byter redskap.  
 Vi delar inte vattenflaskor.  
 Vi kommer endast symptomfria till träningen.  
 Byt helst om hemma. 

 
Andra viktiga kom ihåg: 

 Koden till Bollhalla är 1930. Fungerar endast då en ledare aktiverat koden. Grupper i 
Idrottsgården eller ÅIC behöver ingen kod.  

 Vi ser helst att man inte kommer för tidigt till hallen. Man sitter ner och väntar tills den 
egna ledaren kommer. Man får inte vara på redskapen innan träningen börjar.  
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 För att begränsa antalet personer i hallen, är det endast föräldrar till barn som behöver ha 
sin förälder i närheten som får stanna. Det går också bra att vänta uppe i kaféet. 

 Väntande gymnaster och ev föräldrar håller sig inom det avgränsade området för att 
undvika olyckor och för att ge träningsro. 

 Lämna skor och ytterkläder i omklädningsrummen.  
 Långt hår ska vara uppsatt, lämna smycken och klockor hemma. 
 Inga speciella kläder behövs, vanliga gympakläder. Bylsiga kläder blir bara i vägen. Barfota 

går bra eller tossor. I skolsalarna går det bra att ha skor i uppvärmningen. 
 Märk kläderna och kolla igenom kvarglömt med jämna mellanrum. 

 
Föräldramöte för bas-, trampolin-, free- och truppgrupper hålls i Ålands sjöfartsmuseum 
onsdagen den 2 september kl. 18.00. Föräldrar till AG-gymnaster är välkomna kl 18.45. 
 
För att minska på antalet personer i lokalen behöver inte föräldrar till barn i knattegrupper, 
funkis eller familjegymnastiken komma. Där träffar vi er föräldrar regelbundet och har en annan 
kontakt.  
 
Föreningskläder finns det möjlighet att beställa igen i september. Vi återkommer med formulär 
för beställning. 
 
Datum för evenemang som är på gång kommer i nästa nyhetsbrev. 
 
Nyhetsbrev utkommer ungefär en gång i månaden. De kommer i fortsättningen inte att skickats 
ut via mejl, utan läggs ut på hemsidan samt att det flaggas för på vår Facebook-sida och som 
meddelande i Suomisport.  
 
Vi önskar alla en riktigt rolig gympatermin! 

 
Ylva 

Verksamhetsledare GymÅ 

 
 


