
Vårterminen 2023

Gefle Gymnastikförening

Varmt välkommen till en ny termin för Gympakul 2B

1 ) Praktisk information om gruppen och Ledarna

* Våra träningstider är:

Torsdagar 16.00 - 17.00

Plats: B- hallen, Ladan. Utmarksvägen 1B

* Ledare för denna grupp är:

Ledare: Emma + Melanie

Kontaktuppgifter till huvudledare:

Namn: Emma Näs

Telefon: 073-0847563

2 ) Riktlinjer & förhållningsregler för gymnasterna vid träning i Gymnastikens
Hus/Ladan

* Närvaro/Frånvaro -

Vi ser gärna att ni rapporterar om barnet kommer på träningen eller inte och detta gör
ni via SportAdmins medlemsapp.



Denna laddar du ner i AppStore :
https://apps.apple.com/se/app/sportadmin-medlemsapp/id1225556243?fbclid=IwAR3S
YnipTWm23yxmYKqJDdaIG-tineG1xmnmWA6SImBQqLkahOHnFkMq_S8

GooglePlay:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sportadmin.medlemsapp&hl=sv&f
bclid=IwAR3FAPJhnjVFv7lsTrhFWtimvPL1vnzfrtXHHsMEbtJyCP8qBoMCGbZ0tMw

*  Klädsel - Vi önskar gymnasterna ombytta och klara innan träningen börjar.
Klädseln ska vara anpassad för gymnastik, dvs. någon form av träningskläder (dräkt,
linne/t-shirt och tights, /kortbyxor/shorts) eller mjukiskläder. Inga stora kläder med tanke på
skaderisk vid passning. Håret SKA vara uppsatt, och även där innan träningen börjar. Även
detta är för gymnastens bästa så att vi ledare inte fastnar när vi passar. Vi använder inga
stora smycken då det också kan fastna i oss som passar eller riva sönder ömtåliga
skyddsöverdrag på mattor.

* Vattenpaus - Ta med vattenflaska.

* Innan & Efter träning - Kom ombytt till träningen och ha så lite saker med dig som möjligt.

Det är först när ledaren säger till det är tillåtet att vistas nere på träningsgolvet man får vara
ute på golvet. Detta på grund av att vi ledare ska kunna ansvara för säkerheten i hallen. Det
är okej att vara ute på det ljusblågolvet. Efter träningen är avslutad är det inte tillåtet att vara
ute på träningsgolvet.

3 ) Terminsplanering

Vecka/Datum Aktivitet

v.3 Terminsstart

v.9 Sportlov=inga ordinarie träningar

v.15 Påsklov=inga ordinarie träningar

v.17 Torsdag 27/4 Storstäd= all träning i Gymnastikens hus +
ladan är inställt

v.19 Sista ordinarie träningen

v.20 Sista veckan på terminen
Återkommer med avslutning för gympakul

Vi ser fram emot en fantastiskt rolig termin med massor av utveckling och glädje

Med vänliga hälsningar

Emma och Melanie
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