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Hej alla medlemmar! 

 
Terminen är i full gång och vi hoppas att alla har hittat sin plats i sina grupper.  
 
Vi höll föräldramöte den 2.9 med lite mindre uppslutning än vi hoppats på. Ni som inte hade 
möjlighet att komma, läs igenom presentationen på hemsidan under nyhetsbrev. 
 
Suomisport: Det är fortfarande en del som inte har gått med i själva träningsgruppen. Jag har 
skickat ut en länk till den e-postadress som finns angiven i Suomisport. Hittar du den inte, ta 
kontakt med info@gymnastik.ax så löser vi det.  
 
Enklast är att ladda ner appen för Suomisport, då kan du enkelt hänga med i ditt barns träning. 
Även barnen själva kan ha appen i sin egen telefon. 
 
Vi vill helst att man själv fyller i sin närvaro och extra viktigt är frånvaron. Det är många som är 
sjuka, både gymnaster och ledare. Det är lättare att planera träningen om man vet hur många 
som kommer. Speciellt om en av ledarna är sjuk så kan man på basen av närvaron avgöra om en 
vikarie behövs eller inte.  
 
Deltagaravgiften kommer att faktureras via Suomisport. Fakturan syns då i betalningar i ditt 
konto och betalas med kort eller bankkoder. Fakturorna är på väg ut. För de grupper som redan 
har betalat deltagaravgiften (tex AG) är det medlemsavgiften som faktureras och för övriga är det  
deltagaravgiften.  
 
Information från ledarna och föreningen kommer via Suomisport och finns under meddelanden, 
men lägger även upp allmän info i respektive facebookgrupp. AG-grupperna får all sin info via 
sina FB-grupper.  
 
Tekniska problem riktas till support@olympiakomitea.fi.  
 
Trångt i hallen. Som ni har märkt är det väldigt trångt i hallen och väldigt få platser att sitta på 
som förälder. Försök att hålla er inom det avgränsade området, för att inte störa de grupper som 
tränar. Medföljande syskon får absolut inte leka på redskapen i hallen. Om ditt barn inte behöver 
dig i hallen, så rekommenderar vi att man väntar uppe i kaféet.  
 
Kalendarium: 

 Höstlovsledigt hela vecka 42 (om inte ledarna meddelar om annat).  
 24.10 Åländska mästerskap för juniorer och seniorer  
 24.10 Märkesdag 
 25.10 Klubbmästerskap 
 14.12 Märkesdag 
 16.12 Märkesdag 
 Vecka 50 sista veckan för terminen (ev avvikelser meddelas gymnasterna) 

 
Info om märkesdagar och tävlingar finns på hemsidan under evenemang. Hur det går till, för vem 
det är och hur man anmäler sig. 
 
Lediga platser finns det i vissa grupper 

 Bollhallaspattel onsdagar 14.30 f. 2015-2016 
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 Bollhallasprattel fredagar 14.00 f 2014-2016 
 Bollhallasprattel söndagar 12.00 f 2014-2016 (ny grupp, anmälan from 21.09) 
 Basgrupp Grå, söndagar 10.00 -11.30, f 2011-2013 
 Trampolin 16+, onsdagar 20-21.30, f 2004 och tidigare 

 
Anmäl via Suomisport och ta därefter kontakt med info@gymnastik.ax för att få länken till själva 
träningsgruppen. 
 
GUTZ – alla medlemmar har fått ett meddelande antingen via Suomisport eller sin FB-grupp (AG-
gymnasterna) angående försäljningen av Gutz-produkter. Kom ihåg att logga in och starta din 
försäljning. Kampanjen är en del av medelinsamlingen till Gymnastikarena Åland. Vi hoppas att 
alla är med och gör sitt bästa! På hemsidan under nyheter finns det mer info om försäljningen 
samt ett tilläggsproduktblad till den svenska katalogen.  
 
Vi hörs! 

 
Ylva 
Verksamhetsledare GymÅ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


