NYHETSBREV
Efter ett långt och skönt sommarlov vill vi hälsa alla “gamla” gymnaster varmt välkomna
tillbaka till en ny termin och till alla er nya, varmt välkomna till vår förening!
Vi är otroligt glada över att säga att terminen är i full gång och gymnastiksalarna är
återigen fyllda av träningsglada barn och ungdomar.

Covid-19
Vi vill börja med att informera om hur vi arbetar för att minska
smittspridningen med anledning av den pandemi som fortfarande finns i
samhället.
Vi följer folkhälsomyndighetens riktlinjer. Både gymnaster och ledare
tvättar händerna både före och efter träningstillfället. Vi tänker på
avståndet mellan varandra under träningen och ledarna torkar av de
redskap som går att torka av efter utförd träning. För att undvika trängsel
önskar vi att föräldrar väntar utanför under träningens gång. Vid snuva,
halsont, hosta, feber eller ledvärk ska gymnasten vara hemma och är varmt
välkommet tillbaka efter 48 symptomfria timmar

FAKTA OM FÖRENINGEN:
Pixbo GF har idag 1271 aktiva medlemmar
däribland 195 ledare fördelat på 71 grupper i
Mölnlycke, Landvetter och Utby.
I kön har vi nu 414 gymnaster och 147
parkourintresserade barn och ungdomar.

Följ @pixbogf på Instagram och Facebook

VÄLKOMMEN PÅ ÅRSMÖTE:
Välkommen på Årsmöte för Pixbo GF
torsdag 10/9 i Blå rummet på Mölnlycke
kulturhus.
Föreningen växer och det är mycket
spännande som händer! Kom för en fika
och följ hur föreningen utvecklas och var
med och bestäm om vår framtid!
Mer information samt dagordning hittar
du på pixbogf.com.

BESTÄLL VÅRA SNYGGA
PIXBO GF KLÄDER:
Nu finns vår nya overall tillsammans
med våra andra föreningskläder att
beställa via Intersport. Kom till kansliet
under våra öppettider för att prova och
beställ sen via pixbogf.com. Kom ihåg
att logga in för förmånligt medlemspris.

LEDARE SÖKES!
Har du som förälder möjlighet att ställa
upp som hjälpledare i ditt barns grupp?
Vi är i ständigt behov av fler ledare till
våra befintliga grupper och för att kunna
starta nya grupper. Hör av dig till oss så
berättar vi mer.
Kontakta oss gärna vid frågor och funderingar. Vi ser fram emot en rolig höst!

