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 Hej alla gymnaster och föräldrar i Pixbo GF! 

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

hälsa välkomna till vår förening! 

Terminsstart: 

Vecka 34 

R3, R5, R6, R7 

Vecka 35 

Alla övriga Gymnastikgrupper 

Vecka 36 

Alla Parkourgrupper samt vissa gymnastikgrupper 

som fått info från sina ledare  

 

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

kommer även skicka ut ett välkomstmail med info om första träningen.  

 

Förändringar inför den nya terminen:  

 Vi har inför det nya året startat 5 nya grupper vilket har gett många gympasugna barn i kön en 

möjlighet att få en plats.  

 2010:orna har fått ta klivet över till truppgymnastik och ska börja träna i Djupedalskolan.  

 Barnen som är födda 2015 lämnar förälder/barn-gymnastiken och kommer från och med nu att 

träna utan mamma eller pappa.  

 När 2015:barnen går vidare till barngymnastik bjuds istället de som är födda 2017 in till 

förälder/barn-gymnastiken.

  
Fakta om föreningen: 

 
Vi ä r i skrivände stund cä 1100 äktivä 
gymnäster och pärkouruto väre fo rdeläde pä  
60 grupper i Mo lnlycke, Ländvetter och Utby 
som leds äv ett ledärteäm pä  cä 180 ledäre. 
Totält ä r vi cä 1200 medlemmär och 
pä fyllningen äv gruppernä hä ller fortfärände 
pä . Medlemmärnä ä r fo rdeläde pä  831 kvinnor 
och 370 mä n. 
 

Pixbotriangeln 29-30 november: 

Vä r egnä populä rä tä vling Pixbotriängeln 

ä terkommer i ho st och kommer värä i 

Pinntorpshällen i Ländvetter. Till tä vlingen 

bjuds vä rä grännfo reningär Ö jersjo  GF och 

Hindä s GF in och i ä r ä r det gymnäster fo ddä 

2011 och ä ldre som fä r värä med.   

 

Föreningens anställda: 
 

Info r ho stterminen sker det lite fo rä ndringär 
bländ vä rä änstä lldä. Ellen Andre ässon som 
värit änstä lld huvudträ näre och 
ädministräto r kommer lä mnä oss fo r ätt 
pluggä i Lund. Tindrä Wällin kommer ersä ttä 
henne som huvudträ näre fo r tre äv vä rä 
truppgymnästikgrupper sämt som 
ädministräto r. En nä rmäre presentätion äv 
Tindrä kommer.  
 
Vi o nskär Ellen lyckä till i Lund och sä  hä lsär 
vi Tindrä värmt vä lkommen till kontoret!  
 
Bellä som värit änstä lld som 
fo reningskonsulent kommer frä n och med 12 
september ätt fä  titeln Sportchef.  

Föreningspolicy: 

Missä inte vä r nyä fo reningspolicy som ni kän lä sä HÄR.  

mailto:pixbogf@hotmail.com
http://www.pixbogf.com/
http://www.pixbogf.com/docs/71/1183/Policy-%20Pixbo%20GF%20(20190327).pdf
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Årsmöte: 

Vi hälsar alla våra medlemmar välkomna till 

årets årsmöte som äger rum i Klubbstugan vid 

Wallenstamshallen torsdagen 12 september.  

Om ni har en fråga som ni vill ska tas upp är ni 

välkomna att skicka in en motion senast 5 

september.  

Insläppsperioder:  

Vi kommer att fylla på våra grupper från att 

terminen börjar och 2 veckor framåt. Efter det 

kommer grupperna fyllas på igen efter halva 

terminen (v 42) 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 ej 

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. 

 

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. 

Redan nu vet vi att vi, inför det kommande 

verksamhetsåret, behöver nya krafter då ett 

flertal av den nuvarande styrelsen kommer att 

avsluta sina åtaganden. Vill ni vara en med 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! 

Våruppvisning: 

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

då är det nämligen dags för vår årliga 

våruppvisning i Wallenstamshallen i Mölnlycke. 
 

Glöm inte att följa oss på våra sociala medier: 

Facebook: @pixbogf  

Instagram: @pixbogf 

 

 

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

o ppettider, kontäktinformätion etc. Vi har fortfarande en väldigt lång kö (350 i gymnastikkön och 55 i 

parkourkön) så om ni kan tänka er att ställa upp som hjälpledare/ledare är ni jättevälkomna att höra av 

er, allt engagemang är uppskattat! 

 

Här ni frä gor tvekä inte ätt kontäktä oss. Vi ser främ emot en rolig termin tillsämmäns! 

 

Hä lsningär Styrelsen 

mailto:pixbogf@hotmail.com
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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