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Hej allihopa!
Vårterminen är nu slut för alla breddgrupper och vi avslutade med ett härligt klubbmästerskap
med ca 70 deltagare! AG-grupperna har förlängd termin och håller på ett tag till.

Inför hösten
Schemat för hösten blir klart inom juni. Då skickas ett meddelande ut via Suomisport till alla som
finns med i medlemsregistret med information om tider, grupper och hur man går till väga för att
anmäla sig. Grupperna finns redan nu beskrivna i stora drag på vår hemsida. Grupperna är indelade
enligt ålder och inriktning och du väljer själv som förälder vilken grupp du anmäler ditt barn till.
Om ditt barn väljer att inte fortsätta, behöver du inte göra någonting. Tänk på att du behöver ladda
ner appen i din telefon för att ta emot meddelanden.
Det enda du behöver göra nu, om du inte har gjort det redan, är att se till att ditt barn (den som ska
anmälas till en träningsgrupp) finns med i vårt medlemsregister. Alla har ju varit medlemmar
under året, men eftersom vi har stora krav på oss att presentera statistik av olika slag, behöver alla
finnas med i ett register. Det innebär ingen kostnad nu, utan den faktureras i höst som vanligt.
Aktiva: https://seurat.suomisport.fi/invite/41fe5561-a50a-41ae-961f-8763a99593df

Klicka på länken och välj den person som ska ansluta sig. Jag måste godkänna och därefter kan du
se ditt medlemskap på första sidan i appen till vänster. Var noga med att anmäla den aktiva och
inte ev vårdnadshavare. I familjegymnastikgrupperna ska både förälder och barn anmäla sig.
Att du har anmält ditt barn till medlemsregistret betyder inte att hen är automatiskt anmäld
till en grupp till hösten, eftersom grupperna och tiderna kan komma att ändras. Det innebär
att du får ett meddelande när grupperna och tiderna är klara och att du så kan välja vilken
grupp du vill anmäla ditt barn till. Grupperna kommer att finnas beskrivna för att hjälpa dig
att hitta rätt. Det är först till kvarn som gäller. Alla som varit medlemmar under våren får
möjlighet att anmäla sig först. En vecka senare öppnar vi upp även för barn som just nu finns
på väntelistan.
Tack till alla som har redan gjort ovanstående. I vissa fall har det skett en liten miss, där
vårdnadshavaren har anmält sig istället för sitt barn. Er har jag flyttat över till stödmedlemsgruppen. Ni kan se i ert Suomisportkonto på första sidan om så är fallet. Hör av er till mig om ni vill
att jag plockar bort er.

Kommunikation och information
Suomisport kan verka lite krångligt och nytt, men ju mer vi använder det, desto tydligare blir det.
Det är också ständigt under utveckling. På vår hemsida under anmälan finns det en lathund. Vill
man ha en guidad tur i Suomisport eller har andra frågor, är det bara att komma till kontoret
Vi kommer att övergå mer och mer till att använda Suomisport som informationskanal, men under
en övergångsperiod nu så blir det lite spretigt med information från flera håll.
Hemsidan www.gymnastik.ax: Här finns all övergripande och allmän information samlat så att
man ska kunna gå tillbaka hit för att läsa igen. Det som flaggas för på tex Facebook eller skickas
som meddelande via Suomisport, läggs även upp här. Hemsidan ska vara ett verktyg som man alltid
kan gå tillbaka till, hitta länkar och information.
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Suomisport: Här ser du träningsgruppens träningstider och kan anmäla dig (ditt barn) till
träningen. Du tar emot meddelanden och fakturor. Anmälan till olika evenemang sker via
Suomisport. Kom i håg att ladda ner appen. Har du tekniska problem, ta kontakt med supporten
suomisport@olympiakomitea.fi.
Facebook: Via vår Gymnastics Åland sida flaggar vi för saker som är på gång, påminnelser eller om
vi har gjort något kul. Vi har grupper för de olika disciplinerna GymÅ Bas och Freegym, GymÅ
Knatte Funkis Familj, GymÅ Trampolin och GymÅ Trupp/TeamGym. Även här är det för att
påminna om aktiviteter som är på gång. AG-grupperna samt Phoenix och Bellatrix har egna
grupper.
På Instagram gymnasticsaland publicerar vi mest bilder och inlägg från tävlingar, läger och andra
aktiviteter.
I enstaka fall skickar vi ut massmejl, men mejllistor är svåra att hålla uppdaterade.
Jag ska göra mitt bästa att bli tydligare i kommunikationen till er medlemmar om ni lovar att läsa
den information som skickas ut

Sommaraktiviteter
Sommaren är fylld med olika aktiviteter, inomhus och utomhus, vissa gratis och drop in och andra
kräver anmälan. Vi kör igång direkt när skolan slutar. Det finns en sammanställning över alla på
vår hemsida under läger och aktiviteter och de går också att hitta i Suomisport när du söker på
evenemang.

AG-grupper och Trupp 1 och 2
Anmälningar till AG-grupperna (brons, silver, guld, smaragd och diamant) samt trupp Phoenix
och Bellatrix kommer att göras i Suomisport, men gymnaster, både nya och befintliga, i dessa
grupper får ett separat meddelande om detta. Anmälan till medlemsregistret gäller dock alla.
Ha en skön och aktiv sommar!
Ylva Watkins
Verksamhetschef GymÅ
info@gymnastik.ax
0457-3433899 (tel tid vardagar 9-16)
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VI VILL RIKTA ETT STORT TACK TILL VÅRA SPONSORER, SOM ÄR MED OCH GÖR VÅR VERKSAMHET MÖJLIG!

