
Pixbo Gymnastikförening VT19 

Nyhetsbrev VT19 

Hej alla gymnaster och föräldrar i Pixbo GF! Vi vill efter juluppehållet hälsa alla nya medlemmar 

välkomna till vår förening och alla gamla medlemmar välkomna tillbaka till en ny termin med gymnastik 

eller parkour!

Hemsidan: 

Alla grupper har på hemsidan en egen 

gruppsida. Tanken är att kommunikation 

mellan ledarna och föräldrar sker via 

respektive gruppsida. När ledaren lägger 

upp en nyhet skickas ett mail till er om att en 

nyhet lagts upp. Där i finns en länk direkt till 

nyheten på hemsidan. Detta för att ni inte ska 

missa viktig information. 

 

www.pixbogf.com     

Våra föreningskläder: 

Pixbo GF har ett samarbete med Club 

INTERSPORT. Läs mer om vårt samarbete 

och hur du går tillväga för att bli medlem 

under fliken "webbshop/föreningskläder" 

på vår hemsida. I webbshopen hittar ni, t-

shirt, linne, hotpants, föreningsoverall, 

tights, shorst, väska m.m. Genom att handla 

där samlar ni poäng till både er och oss!  

  

Nytt inför terminen:  
 

 Medlemsappen: Ni ä r mä ngä som här läddät ner sportädmins medlemsäpp men ni ä r ä nnu 

fler som inte ä nnu hittät till den. Nyheter i äppen: Sämä kningstjä nst i sämbänd med källelse, 

Medlemskort och eventuellä erbjudänden koppläde till medlemskortet. I äppen kän du bländ 

ännät se nyheter frä n din grupp, svärä pä  källelser, kälender, hittä utskick och kontäkter. Läs 

mer om appen och var den laddas ner här. 

 

 Prima Salto: Vi här tägit främ ett sortiment hos Primä Sälto med tvä  olikä drä kter fo r trä ning 

som kän bestä lläs med en räbättkod som erhä lls äv oss om ni mäilär och frä gär om den. 

Vä ldigt finä drä kter som ä r sko nä ätt trä nä i och som inte ä r i vä gen eller fästnär i 

nä got/nä gon.  

 

 Nytt Policydokument: Styrelsen här jobbät pä  med vä rt nyä policydokument fo r ätt det skä 

bli klärt och dettä kommer under vä ren ätt publiceräs fo r ällä medlemmär ätt kunnä tä del äv. 

Fä rdigstä lländet här blivit nä got fo rsenät men bä ttre det ä n ätt det stressäs främ tycker vi  I 

dettä dokument kommer ni bländ ännät kunnä lä sä om vä rä nyfrämtägnä uppfo rändekoder 

fo r ledäre gymnäster och föräldrar.  

 

 Återanmälan och betalning: Vä rt ädministrätivä system kommer stä ndigt med 

fo rbä ttringär och nyä smärtä lo sningär och en äv dem här ni ällä nu fä tt testä pä  info r 

terminsstärten nä r ni ä teränmä lt erä bärn. Sä hä r kommer ä teränmä län nu ätt se ut info r 

värje ny termin. Med dennä uppdätering kom ä ven tre olikä sä tt ätt betälä; betälä direkt med 

kort, fäkturä eller delbetälning.  

http://www.pixbogf.com/
http://www.pixbogf.com/nyheter/?ID=12234&NID=426457
http://www.pixbogf.com/nyheter/?ID=12234&NID=426457
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Föräldraengagemang/Styrelsearbete: 

Pixbo GF är en ideell förening som är helt 

beroende av det frivilliga engagemang som 

föräldrar och gamla gymnaster bidrar med. 

Styrelsen består av en god blandning av 

dessa. Vill ni vara en mer aktiv del av era 

barns idrottsaktiviteter, tveka inte, utan 

kontakta vår mail så kan vi arrangera ett 

möte för mer information! 

  

 

Våruppvisning: 

Boka in 26-28 April – 2019 i kalendern redan 

nu, då är det nämligen dags för 2019 års 

upplaga av vår årliga våruppvisning i 

Wallenstamshallen i Mölnlycke.  Nu när vi är 

så många grupper i föreningen kommer 

uppvisningen förmodligen sträcka sig över 

hela helgen så boka alla tre dagar i kalendern 

redan nu så att ni inte missar denna 

gymnastikhelg med oss som brukar vara 

väldigt uppskattad av både stora och små!  

 

Beso k gä rnä vä r hemsidä fo r ätt hittä informätion om fo reningen, gruppernäs egnä hemsidor, 

känsliets o ppettider, kontäktinformätion etc. Här ni frä gor tvekä inte ätt kontäktä oss. Vi ser 

främ emot en rolig termin tillsämmäns! 

 

                                                              

pixbogf@hotmail.com 0707-192529             

mailto:pixbogf@hotmail.com%090707-192529

