
Hej alla gymnaster och föräldrar, 

Hoppas ni alla haft ett skönt jullov, vissa av er har vi träffat på våra jullovsträningar, men nu 

sätter vi igång terminen för hela trupp25! 

Vi har en spännande och rolig termin framför oss!  

Första tävlingen går av stapeln den 28-29/3, HGTC där vi för första gången ska tävla i nivå 4. 

Den andra tävlingen som är planerad är Riksfyran, den 23-24/5 i Järfälla. 

Vi kommer att lägga in en tredje föreningstävling också, denna termin, men vi har inte 

bestämt vilken det blir ännu. 

Träningstider under vårterminen: 

Måndagar kl.18.30-21.00 Redskap Mälarhöjden 

Tisdagar kl.18.00-20.30 Fristående Sjöstadsskolan 

Torsdagar kl.18.30-21.00 Redskap Engelbrekt 

Lördagar kl.09.00-12.00 Redskap Mälarhöjden 

(Extra fristående fredagar 16-18 el. 18-20 Mälarhöjden t.o.m v. 8, se information nedan) 

Viktig information gällande friståendet. 

Friståendet har uppdaterats av Agnes Björndal (en av skaparna av vårt fristående) och Malin 

Björndal (truppchef), detta på grund av de nya regler som trätt i kraft sedan årsskiftet. 

Kompositionen behövdes också förbättras. Mycket av koreografin är dock kvar likaså 

musiken. 

I och med det, så behövs det ”nya” friståendet läras in. Vi har lärt oss, redan nu, väldigt 

mycket så för oss kommer det att gå snabbt, förhoppningsvis, att lära in de nya 

förändringarna i det fristående vi har jobbat med under hösten.  

 

Nackdelen är att vi behöver vara på plats i Mälarhöjden fredagar fram till och med v. 8,  

kl.16-18 el. kl.18-20. Med start v. 3 17/1.  

Jag kommer att vara på plats mellan kl.16-18. Kan man inte fredagar, inte någon av tiderna, 

så är det ingen fara. Jag kommer att tillsammans med de 25’an gymnaster som lär sig det 

nya friståendet på en fredag, lära ut det till alla på tisdagarna.   

Kan exempelvis bara tre gymnaster komma på en fredag så är det gott nog =) Viktigt då att 

dessa gymnaster också kommer på tisdagen veckan efter. 

Detta fristående ska också 23’an och 26’an (26=24+29) lära sig, samt delar av 27’an och det 

blivande USM laget. Så det kommer att bli riktigt trångt i friståenderummet i Mälarhöjden. 

Men för första gången skapas ett HG-fristående. Kul! 

Alla behöver som sagt inte närvara på fredagarna, men då är det viktigt att ni kommer på 

tisdagarna. Vi kan också dela upp fredagarna om ni vill. Denna extraträning håller bara på till 

v.8. Då ska alla ha lärt sig det nya friståendet. Startklar för HGTC. 

 



Övrig information. 

Då många ur 24’an slutat på grund av olika anledningar så har det beslutats att kvarvarande 

gymnaster i 24’an och gymnasterna i 29’an slås ihop, till en ny mixtrupp 26. 

Då samträningen under december månad gick över förväntan, så kommer vi ha fortsatt 

träning samtidigt på måndagar och torsdagar med ”nya” 26’an. Vi tränar alltså samtidigt, 

ingen samträning (om vi inte beslutar det någon enstaka gång p.g.a. ex. ledarbrist el. inför 

rikstävling, eller om vi lånar gymnaster av varandra inför någon tävling).  

Vi i 25’an kan då också, på måndagar och torsdagar, ta hjälp av tränare från 26’an och vice 

versa (Martin, Pekka, Peter, Lotta el. Amanda) om det skulle behövas. 

Vi kommer dessutom att planera träningarna tillsammans och ha samma upplägg måndagar 

och torsdagar för att förbättra träningarna. Ex. framåtveckor, bakåtveckor, förövningar, 

sidostationer mm. 

Det känns riktigt roligt! 

 

Så, vi ses nu på torsdag i Engelbrekt (Tuva och Emily tränar) 18.30-21.00 

Nästa träning efter det blir på lördag den 11/1 9-12 i Mälis 

Måndagen den 13/1 är träningen inställd, för alla HG lag och grupper, då alla ledare har 

Kick off. 

Men på tisdagen kör vi fristående =) Då ska jag ge er ett smakprov på det ”nya”! 

Sen rullar träningstiderna på!  

 

Vi ses i hallen! 

Vi längtar efter er! Det ska bli en superkul termin! 

Anna, Emily, Tuva och Maria 

 

Ps. Rolig nyhet!  

Vi har nu 18.850 kr i lagkassan! Tjohoo!  

- Vad sägs om att satsa på att åka till Italien sommaren 2021?   

 

 

 

 

 

 


