
 

 

VÅRUPPVISNING 24 april  

Mölnlycke Idrottshall  
(gamla Wallenstamhallen) 

Vi välkomnar er äntligen efter lång väntan till årets våruppvisning med temat 

PIXBOKANALEN! Vi kommer alltså visa upp vår alldeles egna Pixbotablå.  

Alla grupper kommer att visa upp vad de lärt sig under det gångna året och ni föräldrar, 

släktingar och vänner inbjuds att komma och titta på alla föreningens fantastiskt duktiga 

gymnaster 

Nytt för i år: det bjuds på 4 st uppvisningar på söndagen 24/4 där gymnasterna är jämnt 

fördelade utifrån åldersgrupp, alla uppvisningar bjuder på samma härliga bredd. 

• Vår grupp L15 kommer vara med på Uppvisning nr 2 som börjar kl 11.00 

Söndag 24/4 och beräknas hålla på ca 1 h. 

• Genrepet är lördag 23/4 kl. 11.00. 

• Samling för vår grupp båda dagarna kl 10.30. i Mölnlycke idrottshall B, till höger 

när man kommer innanför entrén. 

• Temat för vår grupp är Superhjältarna och för att göra uppvisningen mer 

levande får gymnasterna gärna klä ut sig enligt temat. Kom ihåg det ska gå att 

gympa i kostymen och håret ska vara uppsatt. Det är bra om alla kommer 

ombytta då det är väldigt trångt i omklädningsrummen. På genrepet behöver 

barnen inte vara utklädda och ni kan gå hem efter att vår grupp har genrepat 

klart. På söndagen ser vi gärna att man är ombytt och naturligtvis stannar alla 

hela vår uppvisning. 

 

 

 

 

Programmet kommer att finnas tillgängligt på vår hemsida att kika på under dagen. Det 

kommer säljas lotter där man kan vinna fina priser och vi kommer ha kläder ur vår 

kollektion hos Intersport tillgängliga för provning 

Vi rekommenderar så många som möjligt att cykla/gå! Parkering hänvisas till 

evenemangsparkeringen vid Massetjärn samt parkeringshuset vid Hemköp men.  

Vi ser fram emot en spännande och rolig uppvisningshelg tillsammans! 

Välkomna och tack för det gångna året hälsar styrelsen och alla ledare från 

Pixbo Gymnastikförening!  

För att kunna genomföra uppvisningen måste vi få hjälp av er föräldrar. Det kommer 

finnas ett antal funktionärsområden med olika pass fördelade under helgen som alla 

föräldrar med ett deltagande barn behöver hjälpas åt att fylla. Från och med 1 april 

ka ni gå in på vår hemsida till fliken “Våruppvisning 22” och följa anvisningarna för 

anmälan. Vi räknar med att få hjälp från MINST en förälder till varje barn som är 

med på uppvisningen.   

 

http://www.pixbogf.com/sida/?ID=226126


 

 

 

 

  
     


