Välkommen till Karlskrona gymnastikförening
Hej! Ni har bokat en plats i Karlskrona GF och vi vill
hälsa er varmt välkomna till vår anrika förening.

Karlskrona GF har verksamhet inom barngymnastik,
cheerleading, parkour, truppgymnastik, trampolin
samt breddgymnastik för ungdomar och vuxna.
Hos oss tränar barnen i idrottskläder eller

gymnastikdräkt. Långt hår ska vara uppsatt och
smycken avtagna. Gymnasterna tränar barfota,

medan man i cheer och parkour har inneskor. Glöm

inte ta med en namnad vattenflaska till träningspasset.
Föräldrar till nytillkomna barn är välkomna att stanna kvar de första två träningstillfällena om

det verkligen behövs för att barnet ska våga. Efter det önskar vi att barnen är själva med ledarna.
Entrédörrarna till våra lokaler är alltid låsta, men ni tar er in med koden 184870 under våra
träningstider.

Sjukanmälan behöver normalt inte göras för

enstaka tillfälle, men är det en längre frånvaro kan
detta meddelas gruppens ledare.

I Karlskrona GF bedriver vi ingen försäljning eller

dylikt för att samla in pengar. Däremot behöver vi

hjälp av er föräldrar vid städningen av hallen och vid
våra egna arrangemang, t.ex. tävlingar och

uppvisningar. Är du intresserad av att stötta
gärna tacksamt emot denna hjälp

ledarna i ditt barns grupp som hjälpledare så tar vi

Städning Gymnastikhallen Rosenholm sköts av grupperna som har träning där. Då vi är flera

föreningar och många grupper som delar på ansvaret innebär det i nuläget endast ett städtillfälle per
termin och grupp. Tiderna för respektive grupps städning meddelas i början av terminen.

Med tanke på att vi fortfarande är i en pandemi vidtar vi ett antal åtgärder för att minska smitt-

spridning. Är man sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska man såklart stanna hemma från
träning.

Ni kan alltid logga in på ert konto hos oss

via www.karlskronagf.se för att hantera aktiviteter,
fakturor och anmälningar. Tveka inte att höra av er
med frågor och funderingar till föreningen som ni
alltid når på info@karlskronagf.se
Med vänliga hälsningar
Styrelsen KGF

