Nyhetsbrev juni 2021
Tack för en aktiv och innehållsrik termin med era barn!
Vi är tacksamma över att vi har kunnat träna inomhus och trots hårdare
restriktioner och uppdelade lag så har vi klarat av det, vi är också särskilt
tacksamma för vårt digitala MG Show som blev långt över förväntan bra.
I höst hoppas vi att alla våra arrangemang och tillställningar kommer
kunna genomföras fysiskt med er som publik.
Nu är terminen för alla slut och vi blickar fram mot hösten, vi planerar som
om allt kommer att vara som vanligt. Men skulle det behövas restriktioner
så kommer vi givetvis att fortsätta anpassa verksamheten efter det.
Nedan hittar du massor av information om sommaren, hösten, om läger
och mycket annat.
// Jessica, Sportchef
Anmälningar till hösten
Vi har nu fått alla halltider och planeringen är nästintill
klar för hösten. Det är era tränare i era respektive lag
som kommer att kommunicera ut era träningstider till
er, men ni ser även i aviseringen vilken tid ert lag har
fått.
Ni som redan går i ett lag har förtur till det laget ni
går i, aviseringarna redan börjat skickas ut.
Det är viktigt att ni agerar på mailet och tackar ja eller
nej till er plats.
Så snart alla lags aviseringar är ute och alla har svarat
på platserbjudandet öppnar vi upp platser för nya
gymnaster. Önskar din gymnast byta lag eller om ni
vill träna mer kan du höra av dig till kansliet så ser vi
över platser och möjligheter så snart det är möjligt.
Maila: info@malarogymnasterna.se
Tack Anna
Tråkigt nog måste vi meddela att Anna efter 2 1/2 år
hos oss nu är på väg ut på nya äventyr. Anna gör sin
sista dag hos oss fredag 18 juni. Vi hoppas dock att
Anna kommer att vara kvar som tränare i något av våra
lag så att ni och vi kommer få fortsätta träffa henne i
hallen.
Välkommen Elliot
Vi är glada över att meddela att Elliot Geyer börjar hos
oss i Annas ställe. Elliot kommer att vara
heltidsanställd tränare med ansvar för träning och
tävling. Elliot har redan börjat hos oss, så honom
träffar ni redan nu. Vill ni höra av er till honom så nås
han på elliot@malarogymnasterna.se

Arrangemang under hösten
Under hösten planerar vi för vår verksamhet utan
Corona, det betyder att vi kommer att ha våra
”vanliga” arrangemang fysiskt med publik.
Minicupen - 2-3 oktober (tävling)
MG Show 4 december (uppvisning)
MG Camp augusti
Veckan innan midsommar har vi ett efterlängtat läger.
Lägret blev fullt fort och vi kan gladeligen berätta att vi
kommer att ha ett till läger inne i Mälaröhallen v. 33
igen.
Onsdag-fredag 11-13 augusti. Mer info kommer på
hemsidan och på mail senare under veckan.
Gratis sommarträning
Under 4 veckor i sommar erbjuder vi gratis
sommarträning i Mälaröhallen. Man anmäler sitt barn
till en vecka och vi har delat in i två olika ålderspass. Vi
har platser kvar under vecka 27, 29 och 30. Mer info
hittar du på hemsidan och ni bokar in er på
bokningssidan.
MG Showfilm
På måndag 21 juni är äntligen MG show filmerna
klara. Du kan redan nu gå in och förboka, så kommer
filmen sen genom länk på din mail under måndagen.
Du köper filmen på vår bokningssida på hemsidan.

Kansliet har stängt för sommarledigt 26 Juni - 5
augusti. Därefter tar vi upp och svarar er och tar
oss an hösten och alla våra härliga aktiviteter igen.

Glad sommar önskar kansliet,
Jessica, Madde, Sofia, Elliot &
Anna

