
   Östersund 2017-08-21 

 

Hej och välkommen till Östersundsgymnasterna!   

 

Nedan följer en del information som alla bör känna till 

Alla barn som går i Bamse eller barngympa samt de yngsta i våra träningsgrupper tränar på skolor 

och sporthallar i barnens närområde. Vi förstår att många längtar efter gymnastikhallen i Östersunds 

Arena men det är viktigt att känna till att den är främst inredd med tävlingsredskap för trupp 

gymnastik och artistisk gymnastik. För att nyttja dessa redskap behöver gymnasterna dels en 

grundteknik och dels en viss storlek. Dessutom är miljön i gymnastikhallen inte lämplig för yngre 

barn. Det kan vara väldigt svårt att fokusera när det händer mycket runt omkring och de yngre 

barnen har svårt att följa de strikta regler som finns av säkerhetsskäl i gymnastikhallen i Arenan.  

Vi vet att de yngre barnen får den bästa grundträningen på skolor och sporthallar, för att bli redo för 

att träna på Arenan!  

Vi har en hemsida där du hittar information om vår verksamhet, avgifter, fakturering, Profilkläder, 

bildpolicy m.m. Besök gärna den så får du mer information om vår förening! Där finns också en sida 

för respektive sektion som ni bör titta på. Där lägger vi ut nyheter som berör just din sektion. 

www.ostersundsgymnasterna.se 

Du hittar också information där hur du gör om du vill lämna en intresseanmälan till 

tävlingsgymnastiken.  

På hemsidan kan du också själv uppdatera kontaktuppgifter till gymnasterna. Längst upp till höger 

finns en symbol i form av en liten ”gubbe” som du klickar på för att logga in. Det är viktigt att vi har 

korrekta mobilnummer till målsmän så vi kan ringa om en olycka inträffar på träningen.  

Alla gymnaster och ledare är försäkrade hos oss – under den tiden vi bedriver verksamhet med 

behörig ledare i hallen. Våra ledares licenser gäller bara då verksamheten bedrivs av en förening 

ansluten till Svenska Gymnastikförbundet.  

Om man inte kan komma på en träning ska detta meddelas till huvudledaren (i så god tid som 

möjligt) via mail eller sms. Din huvudledare talar om hur de vill ha det i just sin grupp. Detta är viktigt 

för vår planerings skull. 

http://www.ostersundsgymnasterna.se/


Vi vill att barnen kommer i tid till träningarna så att vi kan nyttja hela passet på bästa sätt. Föräldrar 

får vänta utanför såvida de inte är hjälpledare. Finns intresse för att bli hjälpledare så anmäler du det 

på hemsidan, vi planerar en hjälpledarutbildning under hösten.  

Vi är, som ideell förening, beroende av de aktivitetstöd vi får per deltagare. Därför är det viktigt att 

du kommer på dina träningar när du fått en plats i en grupp. Vill du sluta hos oss är det också viktigt 

att du meddelar din huvudledare eller vår kanslist. 

Våra köpvillkor  

Ångerrätt 

●      Inom 14 dagar efter genomförd bokning, ska eventuell avbokning meddelas dock innan utsatt 

startdatum för gruppen eller aktiviteten. 

●      Meddelande om avbokning kan lämnas skriftligen till angelica.kanslist@gmail.com 

●      Meddelande om avbokning ska innehålla dina personuppgifter samt uppgift om den kurs/grupp 

du är anmäld till. 

Återbetalning 

Ingen återbetalning efter ångerrättstiden utgång. 

På facebook har vi en föreningssida samt en grupp för köp/byt/sälj. Gå gärna med i den och köp & 

sälj begagnade Profilkläder, dräkter m.m.  

http://www.facebook.com/ostersundsgymnasterna 

http://www.facebook.com/groups/905617289493741  

 

Om ni har några frågor så hör gärna av er!  

Mvh Angelica Flodin, Kanslist & Petra Åsell, Sportchef  
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