Föräldramöte HT 2022

Vi jobbar här!
●

Kontakt:
○
Telefontid måndag - fredag 9-15
○
På kontoret enligt överenskommelse
○
Skicka gärna mejl, så tar vi kontakt
○
Vi svarar på meddelanden via FB och andra
sociala medier under arbetstid i första hand.

●

Ylva Watkins - verksamhetschef
○
Facebook “Verksamhetsledare Ylva”
○
ylva@gymnastik.ax
○
0457 343 3899

●

Malin Pussinen-Amani - chefstränare
○
malin@gymnastik.ax
○
0457 342 8335

●

Pia Berglund - ordförande
○
styrelse@gymnastik.ax

Gymnastics Åland 2022
●

850 medlemmar

●

3 anställda, ca. 50 övriga ledare i föreningen

●

50 olika träningsgrupper

●

Över 30 000 besök i hallen/år

GymÅ Barn- och ungdomsriktlinjer
●
●

Finns att läsa på gymnastik.ax/policydokument
Baseras på FN:s Barnkonvention
○ Alla barn har samma rättigheter och lika värde
○ Barnets bästa ska alltid komma i första hand
○ Varje barn har rätt till utveckling
○ Barnet har alltid rätt att uttrycka sin åsikt

●
●
●

GymÅ har en handlingsplan mot mobbning, kränkning, diskriminering och sexuella trakasserier
Barn- och ungdomsansvariga: Ylva och Malin
Alla dokument finns på hemsidan och gås igenom och uppdateras i oktober varje år
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Könsfördelning GymÅ

Medlemmarnas hemkommuner

Övriga 19%
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Lemland 9%

Tjejer 70%
Jomala
24%

Mariehamn
48%

Riktlinjer för gymnaster & föräldrar att följa i gympahallen
●
●

●
●
●
●
●
●

Följ träningstiderna, lämna vid starttid och hämta vid sluttid.
Koden in till Bollhalla är 1930, Ytternäs 01329
Gymnasten ska vara träningsklädd, långt hår ska vara uppsatt.
Knattegrupperna hämtas upp utanför omklädningsrummet.
Gymnasten ska ha varit feberfri minst 24 timmar innan träning
Gymnasten ska ha varit fritt från magsjukesymptom minst 48 timmar innan
träning
Hallen ska vara en plats fri från mobbning, kränkningar, sexuella
trakasserier och diskriminering. Hallen är också en drogfri miljö.
Alla bör ha en egen försäkring.

Läs policydokumenten på gymnastik.ax/policydokument!

Suomisport
●
●

●
●

●
●

Ladda ner appen Suomisport, smidig att använda!
Vårt medlemsregister
○ nödvändig för all statistik
○ kommunikationskanal
Kolla att ni är med i rätt träningsgrupp! (länk skickad i mejl)
Alla aktiva ska vara medlemmar. Kontrollera att det är barnet som är anmält och
inte den vuxna.
○ I appen på första sidan finns alla medlemskap
○ Om det blivit fel, ta kontakt med info@gymnastik.ax
I träningsgruppen ser man träningarna, meddelanden, fakturor och meddelar
närvaro/frånvaro.
Vid tekniska problem - kontakta supporten suomisport@olympiakomitea.fi

Kommunikation och information
●

Suomisport: träningstider, anmälningar, betalningar, meddelanden - den löpande
verksamheten

●

gymnastik.ax: “statisk information”, länkar

●

Facebook: marknadsföring, påminnelser, happenings
○ Officiell sida: Gymnastics Åland
○ GymÅ AG, alla AG-grupper har en egen Facebookgrupp

●

Instagram: bilder, filmer från tävlingar, event osv
○ Officiell sida: gymnasticsaland

Avgifter
●

Träningsavgiften betalas via Suomisport
○
○
○

●

Träningsavgiften är baserad på hur mycket barnet tränar
Avgifterna finns på hemsidan
Läggs ut i Suomisport inom september

Medlemsavgiften är 20€ / år
○
○
○

Alla aktiva ska vara medlemmar
Bli stödmedlem! Länk på hemsidan under fliken Anmälan
Faktureras via Suomisport inom september

●

Märkesdag kostar 8€ / tillfälle

●

Deltagande i klubbmästerskap kostar 8€

AG-grupper GymÅ
●

10 stycken grupper, från bronsnivå till brilliantnivå

●

Tränar mellan 2-7 pass/vecka (3-18h/vecka)

●

Alla grupper är tävlingsgrupper/förberedande tävlingsgrupper.
Första tävlingsklassen är klass B

●

Jobbar med gymnastikmärken

●

Motivation, träningsnärvaro mycket viktigt vid
gruppförflyttningar. Men också tävlingsklass, teknisk kunskap,
styrkenivå, tagna märken och plats i grupperna räknas in.

●

Målet för alla barn är INTE att nå högst i pyramiden, utan hitta
sin egen plats!

Brons- & Silvergrupperna
Brons
Brons 1 > 11 år
Brons 2 = 9-10 år
Brons 3 = 7-8 år
Brons 4 < 7 år (förberedande tävlingsgrupp)
● Tävlar i klass B och C
● Tränar mellan 3-4h/vecka fördelat på 2 pass
● Jobbar med Koppar-, Brons- & Silvermärket

Silver
Silver 1 > 12 år
Silver 2 = 11 år och yngre
● Tävlar i klass C och D (främst D-äldre)
● Tränar 7,5h/vecka fördelat på 3 pass
● Jobbar oftast med Silver- & Guldmärket

Smaragd- och Guldgruppen
Smaragd
●
●
●
●

Gymnaster med tävlingsklass E/F i sikte, fyller minst 12 år under året
Tävlar på Pokalenserier när de tävlar i Sverige
10h träning/vecka fördelat på 4 pass
Jobbar för att klara/har klarat Smaragdmärket

Guld
●
●
●

Gymnaster med tävlingsklass D i sikte
10h träning/vecka fördelat på 4 pass
Jobbar för att klara/har klarat Guldmärket eller Smaragdmärket

Diamant- och Brilliantgruppen
Diamant
● Gymnaster i de högsta tävlingsklasserna
● 15h träning/vecka fördelat på 5 pass
● Jobbar med / har klarat Diamantmärket

Brilliant
● GymÅ:s satsningsgrupp för att nå den nationella toppen
● 15-20h träning/vecka fördelat på 5-7 pass
● Tävlar i de högsta tävlingsklasserna

GymÅ märkesdagar
●
●
●
●
●

Arrangeras 2 ggr/termin
Olika gymnastikövningar som gymnasten visar
upp till en domare
Alla kan vara med
När gymnasten klarat ett visst antal övningar
har gymnasten klarat märket
Vill du veta vad som ingår i märkena? Spana
in oss på Youtube!

Sök på “GymÅ Malin” för att komma till våra videor!

Kalendarium och tävling
●

Kalendariet läggs upp löpande på hemsidan under
evenemang och tävling

●

GymÅ:s klubbmästerskap ofta första tävlingen man provar
på att delta i

●

Anmälan till tävlingar och evenemang sker via Suomisport länkar på hemsidan.

●

Betalning via Suomisport vid anmälan

●

Medföljande förälder anmäls i samma anmälan som en
kommentar, faktureras separat i efterhand

Info om licens för tävlande gymnaster
●

Gymnasterna behöver en tävlingslicens för att tävla
på nationella tävlingar.
○

●
●

Alltså ej för att tävla klubbmästerskap (KM) eller en
finlandssvensk (FSG) tävling.

Kostar ca. 70€ och är giltig under 12 månader.
Köps via:
https://go.hoika.net/public/Login.aspx?sid=339

Städtalka - för föräldrar till barn i tävlingsgrupper
Föräldrar till AG-gymnaster har en städomgång var / år
○
○
○
○
○
○
○
○
○

I Suomisport, ca 15.30-18.00
3.9 Diamant och brilliant
24.9 Smaragd (Ahlfors-Granholm)
1.10 Smaragd (Höstman-Wiman)
15.10 Guld
29.10 Silver 1 (Båskman-Laine)
29.10 Silver 1 (Liewendahl-Winberg)
12.11 Silver 2 (Aakula-Holm)
10.12 Silver 2 (Kojola-Wiman)

Byt tid med varandra om det inte passar

Föreningskläder
●
●
●
●
●

Beställs via formulär på hemsidan (under fliken nyheter), kommer första veckan i september
Priserna står i formuläret
Sista beställningsdag 11 september, bindande anmälan
Inget krav på att beställa, men tävlingsgymnasterna rekommenderas ha GymÅ tröja och tights
Hämtas och betalas på kontoret när kläderna kommit från leverantörerna

●

Provstorlekar finns inte, fråga någon som har om du behöver prova!

Gymnastikarena Åland
●

Byggs för fullt!

●

Alla sponsorer/samarbetspartners är mer än välkomna!

●

Bli stödmedlem! Ju fler medlemmar desto mer kan vi
påverka. Länk på hemsidan (under fliken anmälan)

●

Försäljning av Gutz kläder
○ Försäljningsperiod september
○ Arbetsgrupp med föräldrar som hjälper till med
försäljningen
○ Inget tvång att sälja eller köpa, men alla bäckar små..

●

Försäljning av Ålandsrabatten 20€ september/oktober

Följ oss gärna!
För att få inblick och info i vad som
händer i föreningen, följ oss gärna på
sociala medier!
Facebook = Gymnastics Åland r.f.
Instagram = gymnasticsaland

