
NYHETSBREV HT-2022
Vi vill börja med att säga HEJ och välkommen tillbaka till en härlig termin 

fylld av rörelseglädje tillsammans med oss på Pixbo GF! 

VIKTIGA DATUM

NYA REDSKAP

ARBETSGRUPPER

Pixbotriangeln  2022 10-11/12- vår egna
tävling i Mölnlycke idrottshall

Våruppvisningen  2023 22-23/4 -
gymnastikfest i Mölnlycke idrottshall

 Sommarläger för våra gymnaster under
vecka 25-26 i trupphallen

Under våren fick vi det fantastiska
erbjudandet att köpa en del gymnastik- och

Parkourredskap från Crossfit Västkusten. 

Vi tackar alla som var med och hämtade
redskapen i våras.

Det har också investerats i
barngymnastiken tack vare ett bidrag från

Bengt Dahlgren AB i form av bollar,
balanskuddar, luftrullar mm.

 
En ny trampett till Önneröd blev det också

under året. 

För finansiering av redskapsinköp söker vi
olika bidrag och jobbar med sponsorer.

Det viktiga arbetet med investeringar i bra
utrustning fortsätter.

På hemsidan kommer vi inom kort att
annonsera om Arbetsgrupper. En möjlighet
för dig som ungdom eller förälder att bidra

till föreningens verksamhet. 

Till att börja med öppnar vi för
arbetsgrupper som tittar närmare på att

utveckla: Uppvisningsgymnastiken,
Sponsring, Våruppvisningen,

Samvaroutrymmet i Trupphallen och inför
60-årsjubileumet nästa år!  



VÄLKOMMEN 
TILLBAKA LINDA

SAMARBETEN

INSTAGRAM

Grattis till Bella som fått sin andra dotter
och välkommen tillbaka från

föräldraledigheten Linda som hoppar in
istället för Bella på kansliet. 

Det händer många roliga saker i föreningen
och vi växer så det knakar vilket öppnar upp

för spännande samarbeten. 

Vill du eller någon du känner också synas
tillsamans med oss? 

Maila till oss på pixbogf@hotmail.com.

Våra sociala kanaler är jätteviktiga för oss
av två anledningar. Vi får inspirera

varandra inom föreningen och vi öppnar
upp för att sponsorer och

samarbetspartners också vill synas
tillsammans med oss.

Därför vill vi gärna att ni taggar oss med
@pixbogf när ni lägger ut filmer och bilder
från era träningar på Instagram så att vi får
hurra och heja men också för att kunna dela

det ni gör så att vi får en levande kanal.


