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Hej alla medlemmar!
När vi trodde att vi kunde börjat glänta på dörren till andra sidan, smälldes den i ansiktet på oss
med en kraft utan dess like. Men vi ska ta oss igenom det.
Alla träningar är inställda, åtminstone till och med den 14.3. Det är väl knappast sannolikt att vi
går tillbaka till helt ordinarie träning efter det, men vi har olika planer på hur vi ska kunna erbjuda
träning.
Terminsavgifterna som ni säkert har sett finns redan i Suomisport för betalning och många har
redan betalat. Vi förstår att det kan kännas lite snopet att behöva betala när träningarna är inställda
just nu, men dels hade vi ju kommit igång i början samt att vi kommer att göra vårt allra yttersta
för att kompensera för bortfallet.
Till att börja med har vi redan nu bestämt att förlänga terminen hela maj ut för alla breddgrupper
(vilket motsvara uppehållet i mars). Blir det ytterligare inställda träningar har vi en plan för detta
också, men det beror på hur restriktionerna ser ut framöver. Det kan bli allt från online-träningar,
till YouTube-filmer till åldersindelade och antalsbegränsade träningar i hallen. Vi kommer att göra
allt för att aktivera er alla!
AG-grupperna och Trupp 1 och 2 har förlängda terminer så som det är idag och erbjuds just nu
träningar på distans. Även här kommer vi att ha detta i åtanke när vi planerar framåt våren och
sommaren.
Vi kommer att uppdatera träningstiderna i Suomisport, så där kan ni lätt följa med vad som händer.
Kom ihåg att ladda ner appen för Suomisport. Det är endast genom den som ni kan ta emot
meddelanden. Vi lägger även ut infon på de olika gruppernas Facebook-sidor.
Vill man ha lite inspiration och påminnelse vilka övningar som är viktiga inom gymnastiken, gå in
på vår YouTube-kanal (GymÅ Malin) och hitta nåt pass som passar så länge.
Föreningskläderna är beställda och på gång. Vi meddelar när de finns att hämta. Förhoppningsvis
inom mars månad.
Vi kommer att sälja Ålandsrabatten, både appar och häften. Boka en eller flera redan nu genom
att mejla till info@gymnastik.ax. Beräknad leverans är i slutet av mars. Vid köp av app kan vi lösa
det helt utan att träffas! Ålandsrabatten är verkligen något som alla vinner på.
Som förening är vi beroende av bidrag från kommuner och andra organisationer. Dessa instanser
kräver en uppsjö av statistik som vi är ålagda att presentera. Vi övergick till Suomisport för att göra
det enklare och smidigare för alla. Första steget var att underlätta vid anmälan och
gruppindelningar samt hålla reda på närvaro för både gymnaster och ledare.
Nästa steg i detta är själva medlemsregistret. Klicka på länken här nedan och välj vem eller vilka
som ska ansluta sig. I det här läget gäller det alla som är aktiva i någon grupp. I ett senare skede
kommer vi att göra det möjligt att ansluta sig som stödmedlem. Medlemsavgiften för HT20-VT21
är redan betald, så att ansluta sig här medför inga avgifter.
När det blir dags att anmäla sig till höstens verksamhet kommer information om hur man går
tillväga komma ut via medlemsregistret, vilket gör det extra viktigt att vara ansluten.
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Här är länken:
https://seurat.suomisport.fi/invite/41fe5561-a50a-41ae-961f-8763a99593df

Trots att allt är rätt så dystert just nu, går vi mot ljusare tider och vi planerar för en aktiv sommar.
Vi kommer som vanligt att arrangera vårt årliga sommarläger under midsommarveckan.
Anmälan till lägret kommer att göras i Suomisport och öppnar den 14.4. Ytterligare lägerdagar och
andra spännande aktiviteter är på gång, men vi återkommer när datumen är spikade.
Sist, men inte minst (eller det är hon ju
med sambo Rezgar. Grattis till er!

), så har Lily gjort entré, dotter till vår chefstränare Malin

Håll ut och håll igång!
Vi hörs!
Ylva Watkins
Verksamhetschef GymÅ
info@gymnastik.ax
0457-3433899

VI VILL RIKTA ETT STORT TACK TILL VÅRA SPONSORER, NÄR ÄR MED OCH GÖR VÅR VERKSAMHET MÖJLIG!

