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 Hej alla gymnaster och föräldrar i Pixbo GF! 

Vi vill efter juluppehållet hälsa er alla välkomna tillbaka till en ny termin och till alla nya vill vi hälsa 

välkomna till vår förening! 

Terminsstarten är vecka två för alla våra grupper om inget annat har meddelats av ledarna för er grupp. 

Information om vilka tider alla grupper tränar hittar ni på översiktssidorna på hemsidan och ledarna 

ska ha skickat ut ett välkomstmail till grupperna med info om första träningen och terminen.    

 

Förändringar inför den nya terminen:  

Vi har tvingats göra en del schemaändringar mitt i verksamhetsåret vilket vi inte brukar göra och detta 

beror på att vi behövde lösa några akuta ledarproblem som uppstod inför vårterminen.  Vi har inför 

VT20 startat upp en ny grupp för barn födda 2014 vilket var väldigt efterlängtat då detta var en av våra 

längsta köer.   

  
 

  

Fakta om föreningen: 
 
Vi är i skrivande stund ca 1000 aktiva gymnaster och 

parkourutövare som är fördelade på 60 grupper i 

Mölnlycke, Landvetter och Utby. 10 av dessa 

grupper är parkourgrupper. Grupperna leds av ett 

ledarteam på 193 ledare. Totalt är vi ca 1200 

medlemmar och i kön har vi nu 380 gymnaster och 

111 parkourintresserade.   

Vad hände HT19?  

 Pixbotriangeln  

Vi arrangerade va r egna popula ra ta vling fo r alla 

gymnaster fo dda 2011 och a ldre. Vi bjo d in va ra 

grannfo reningar Ö jersjo  GF och Hinda s GF och det blev 

en mycket lyckad ta vlingsdag! 

Detta a r ett mycket uppskattat evenemang fra n 

gymnaster, ledare, domare, funktiona rer och publiken.  

 

 Spökvandring  

Ungdomsstyrelsen anordnade under ho stlovet en 

spo kvandring i Ba tsmansskolan fo r alla som va garde 

komma och bli skra mda pa  halloween. De a r riktiga 

stja rnor pa  att skapa la skiga miljo er och det ho rdes 

skra mda skrik fra n ba de vuxna och barn fra n hallen! 

Det blev en va lbeso kt och uppskattad aktivitet.  

 
 Utbildningar 

Varje termin skickar vi iva g ett stort antal ledare pa  

gymnastikfo rbundets utbildningar fo r att de ska kunna 

bedriva en kvalitativ och sa ker verksamhet fo r 

fo reningens medlemmar.  Ä ven denna ho stterminsstart 

arrangerar vi en assistentledarutbildning fo r va ra nya 

ledare da r vi fa r chansen att bera tta mer om 

fo reningen, gymnastiken och ledarskapet. Ha ll utkik 

efter na sta omga ng utbildningar och ha ng med! 

 

Nyheter om Nya Hallen!  
 
Det har a ntligen kommit positiva nyheter om 

byggandet av den nya hallen. Ni kan la sa mer om 

detta HÄ R! 

Nya Overallen! 

Snart kommer vår nya overall som kommer gå att 

beställa via webbshopen. Mer info när vi vet mer, 

håll utkik på hemsidan. 

Föreningspolicy: 

Missa inte va r fo reningspolicy som ni kan la sa HÄ R. 
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http://www.pixbogf.com/docs/71/1183/Policy-%20Pixbo%20GF%20(20190918).pdf
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Våruppvisning: 

Boka in 25-26 April 2020 i kalendern redan nu, 

då är det nämligen dags för vår årliga 

våruppvisning i Wallenstamshallen i Mölnlycke. 

 

Insläppsperioder: 

I princip alla grupper är nu fulla inför 

terminsstarten. Ett fåtal platser är fortfarande 

inte fyllda ännu. Grupperna kommer fyllas på 

igen efter halva terminen (v 9) utifrån hur många 

lediga platser det finns i grupperna. 

Hemsidan: 

Alla grupper har på hemsidan en egen gruppsida. 

Tanken är att all 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. 

Medlemsappen:  

Missa inte att ladda ner medlemsappen för att få 

full koll på allt som händer i de grupper du är 

medlem i. I appen kan du bland annat se nyheter 

från din grupp, kallelser, kalender, utskick och 

kontakter. Numera kan man även ordna 

samåkning smidigt i appen. Med medlemsappen 

slipper du leta efter info i din mailinkorg, där 

finns allt samlat på ett ställe. Läs mer om appen och 

var den laddas ner här. 

 

 

 

Våra föreningskläder: 

Pixbo GF har ett samarbete med Club 

INTERSPORT där vi har en webbshop med 

föreningskläder. Läs mer om vårt samarbete och 

hur du går tillväga för att bli medlem under fliken 

"webbshop/föreningskläder" på vår hemsida. 

 

Behov av fler ledare: 

Vi är i ständigt behov av fler ledare till våra 

befintliga grupper och för att kunna starta nya 

grupper. Kan du tänka dig att vara med som 

hjälpledare i ditt barns grupp? Hör av dig till vår 

mail så får du veta mer om vad det innebär att 

vara hjälpledare. Du kan också läsa mer HÄR. 

 

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 aktiv del av era barns 

idrottsaktiviteter, tveka inte, utan kontakta vår 

mail så kan vi arrangera ett möte för mer 

information! Vi kan inte nog understryka detta! 

 

Glöm inte att följa oss på våra sociala medier: 

Facebook: @pixbogf  

Instagram: @pixbogf 

 

 

Beso k ga rna va r hemsida fo r att hitta information om fo reningen, gruppernas egna hemsidor, 

kontaktinformation etc.  

 

 

Har ni fra gor tveka inte att kontakta oss. Vi ser fram emot en rolig termin tillsammans! 

 

Ha lsningar Styrelsen 
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