GymÅ Nyhetsbrev nr 11, november 2020
Hej alla medlemmar!
Det börjar så småningom att dra ihop sig och terminen är snart slut. Tiderna i Suomisport har
blivit uppdaterade. Sista veckan för höstterminen är vecka 50. Tiderna för AG-grupperna kan
avvika och ni får information via era Facebook-grupper.
Men innan vi går på jullov har vi några evenemang för gymnasterna. Lördagen den 12 december
arrangerar vi ett klubbmästerskap för alla breddgrupper (inte AG-grupperna). Man kan välja att
testa på att tävla i artistisk gymnastik, trampolin och/eller trupp. Här får man testa på hur det är
att tävla. Det finns serier man ska lära sig, men vi anpassar dem så att alla som vill kan vara med.
Gå in på vår hemsida och för mer info och hur man anmäler sig.
Tisdagen den 15.12 är det märkesdag för de gymnaster som håller på med brons- och
silvermärken. Tisdagen den 29.12 är det först koppar och därefter truppmärken. Man börjar med
koppar och går därefter vidare med antingen brons eller pokalen. Man kan även göra dem
parallellt. Truppgymnaster börjar också med koppar och går vidare till pokal 3, 2 och 1. Info och
anmälningsanvisningar finns på hemsidan under evenemang.
Vi planerar att ha en januarifest, där alla grupper får visa upp ett program enligt ett visst tema.
Förra året hade vi festen på plats i Bollhalla, men på grund av rådande situation så har vi bestämt
att göra en variant där vi filmar alla program och klipper ihop till en film. Grupperna kommer att
börja öva så småningom på sina program nu under de sista träningarna och i början av januari
har vi tillfällen för samträning, genrep och filmning. Det är naturligtvis frivilligt att vara med.
Filmen kommer att läggas ut på föreningens YouTube-kanal. Tiderna för dessa extra träningar
publiceras i Suomisport i december.
Inför terminsstart behöver du inte göra någonting om du fortsätter i samma grupp. Har du
önskemål att träna mera, byta grupp eller mot förmodan sluta, ta kontakt med mig på
info@gymnastik.ax.
Det finns fortfarande en del obetalda betalningar och vi önskar att dessa blir betalda så fort som
möjligt. Gå in via appen i Suomisport under betalningar. Via dator loggar du in och därefter
”evenemang för grupper” och ”betalningar”. Hör av dig om du har frågor.
Fortsättningsvis vill vi att gymnasterna kommer in till hallen på egen hand, utan föräldrar. Lämna
av vid omklädningsrummen eller på parkeringen. I grupper med yngre gymnaster väntar en
ledare och går in tillsammans med barnen. Samma gäller vid hämtning. Vill man vänta i Bollhalla
kan man sitta i kaféet på övre våningen. För barn som behöver sin förälder med i hallen gör vi
naturligtvis undantag. Ta kontakt med mig eller gruppens ledare.
Vi hörs!
Ylva
Verksamhetschef GymÅ

GymÅ Nyhetsbrev nr 11, november 2020

