
Information om insamling av pengar till sommarläger 

Nu är det dags att tillsammans börja samla in pengar till sommarens läger i Danmark. De tre 

grupperna som ska åka kommer gemensamt samla in pengar som kommer gå in i en 

gemensam pott för att minska den totala lägerkostnaden. Vi samlar alltså inte in pengarna 

individuellt eller gruppvis.  

För att komma igång så fort som möjligt har vi ledare valt ut tre st huvudaktiviteter som 

varje individuell gymnast kan välja mellan. Man kan välja mellan att sälja New Body, 

Idrottsrabatten eller produkter från Terry and Friends.  

Alla gymnaster som ska åka med på lägret måste välja någon av de tre aktiviteterna för att 

vara med och bidra men vi har inget krav på hur mycket varje gymnast ska sälja. Alla gör 

detta utifrån sina egna förutsättningar och vi hoppas ju såklart att alla kommer göra sitt 

bästa!  

Utöver den aktiviteten som ni väljer får ni ju självklart göra mer, det är bara fantasin som 

stoppar er! Här nedan är några förslag på saker som man kan göra och väljer ni att göra mer 

än den huvudaktivitet ni valt får ni själva eller tillsammans med andra planera och 

genomföra det.  Exempel:  

- Baka och sälja kakor/bullar 

- Klippa gräs hemma eller hos grannen 

- Gå ut med grannens hund  

- Aktiviteter hemma 

New Body https://www.newbody.se/ Ellen Andreasson  
 

andreasson.e@hotmail.com 

Terry and 
Friends 

https://www.terrynfriends
.com/ 

Bella pixbogf@hotmail.com 

Idrottsrabatten http://www.idrottsrabatte
n.se/index.html 

Malin Larsson larsson-malin@hotmail.com 

 

1. Kolla igenom länkarna och bestäm vad ni vill sälja.  

2. Anmäl via länken vad ni vill sälja SENAST MÅNDAG 9/4. Vi beställer på tisdagen.  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RnDXRct8W-86zmC-

DiyqcKzv4eSNTwYVEhyWEG12-44/edit?usp=sharing  

3. Så fort vi får katalogerna och häftena tar vi med dem till träningen och delar ut dem 

där.  

4. Börja sälja!  

5. Skicka ett mail till pixbogf@hotmail.com med info om summan du samlat in och vad 

du har gjort. Pengarna sätts in på Pixbos konto 394-6662 eller om man har kontanter 

lämnas dem till sin ledare. Inlämning av pengar sker SENAST SÖNDAG 27/5.  

Tanken är inte att föräldrarna ska ge pengar och sen är man klar så vi vill när man lämna in 

sina pengar se hur de tjänats in. En liten sammanfattning av vad man gjort.  
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