
Hej förälder! 

Välkommen till GF Gymmix Visby. Gymnastik är en kul fritidsaktivitet som ger ditt barn 
bra kroppskontroll, styrka och smidighet. Ditt barn får dessutom nya vänner och 
gemenskap i samband med träningar, uppvisningar och tävlingar. Vi hoppas du och ditt 
barn kommer att trivas i vår förening. 

Uppträdande och etik 

I föreningen har vi nolltolerans mot mobbning eller utfrysning/passiv mobbning. Vi vill 
lära gymnasterna att uppmuntra, lyfta och stödja sina kamrater. Det är en självklarhet 
att alla är viktiga i gruppen. 
 
Klädsel och utrustning till träning 
Barnen tränar barfota och långt hår ska vara uppsatt. Smycken och mobil lämnas 
tillföräldrar eller läggs undan före träningen. 
Barnens träningskläder ska vara åtsittande och bekväma. Detta för att ledaren ska 
kunna se hur barnen utför rörelserna, och vid mottagning ska varken ledare eller 
gymnast hindras av fladdrande kläder. 
De behöver en vattenflaska och ev. ett litet mellanmål med sig (ibland krockar 
träningstiden med middagstiden). Mellanmålet kan vara frukt, nötter, russin eller 
drickyoghurt. 
 
Frånvaro 
Vid sjukdom eller frånvaro meddela någon av ledarna via SMS. 
 
Föräldramedverkan 
Det är många redskap som ska plockas fram och plockas bort på träningarna. Ni får 
gärna komma in i hallen och hjälpa till när ni har tid. Detta för att utnyttja träningstiden 
maximalt. 
GF Gymmix Visby anordnar en stor tävling varje höst (Wisbycupen). Då kommer det lag 
från hela Sverige hit. Wisbycupen är en viktig inkomstkälla för föreningen och tack vare 
den så slipper ditt barn sälja bingolotter eller dylikt. Det behövs mycket arbetskraft som 
hjälper till både före och under Wisbycupen. Du som gympaförälder förväntas ställa upp 
denna dag. 
I höst är Wisbycupen lördagen 5 oktober. Du kommer att få mer information av 
ledarna när det närmar sig. 
 
Kontakt 
laget.se (sök pågfgymmixvisby)    Här finns namn och telefonnummer till ledare och de 
övriga barnen i gruppen. 
 
gfgymmixvisby.com Här finns information om föreningen och verksamheten. 
 
Foton 
Ibland lägger vi ut bilder på laget.se eller hemsidan som är tagna på till exempel 
tävlingar, träningar eller uppvisningar. Om du inte vill att ditt barn är med på bild 
meddela din ledare. 
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