
 

Välkomna till höstterminen 2022! 

Terminen startar vecka 35 om inte annat meddelas av ledarna. 

Du som får detta mail har en plats i en av våra grupper och hittar din träningskalender i Sportadmins 

Medlemsapp, så ladda ner den. Det är även där du enklast ser alla utskick och kallelser som kommer. 

Två dagar innan träningen kommer det ut en kallelse som vi vill att ni svarar på – man ska kunna ändra sitt svar 

så blir man t.ex. sjuk dagen innan så ska man kunna ändra och ange det i kallelsen – det är på detta sätt ni ger 

ledarna information om frånvaro, men även information om att ni kommer! Hallarna är låsta så råkar man 

komma för sent så letar inte ledarna efter dig ifall du inte anmält att du ska komma! 

• Föräldrar får inte vara med inne i hallen på träningarna med undantag ifrån terminens första träning 

och ifall ledare bjuder in till en ”öppen” träning. Detta är ovillkorligen då vi sedan Barnkonventionen 

blev lag måste ha kontroll på vilka över 16 år som befinner sig i hallen tillsammans med våra 

gymnaster. Ledarnas uppgift är att ta hand om era barn – inte att hålla koll på andra personer i hallen 

– av den anledningen är också alla våra träningshallar låsta och det är ledarna som släpper in 

gymnasterna.  

Alla våra ledare lämnar in utdrag ur belastningsregistret 1 gång per år. 

• Man måste vara helt frisk för att få delta på våra träningar - om ledare upptäcker att någon med 

symptom som snuva, hostningar, huvudvärk eller annat finns i lokalen så har de rättighet att kontakta 

förälder och meddela att barnet genast måste hämtas. Detta innebär att det är olämpligt att inte vara 

tillgänglig under träningstiden för ev. hämtning, dock ska detta mycket sällan behöva ske då 

kontrollen bör göras innan barnet skjutsas till träningen. 

• Har man långt hår så ska det alltid vara uppsatt – vi har inget lager av hårtofsar så det måste man 

själv ha med sig, se till att ditt barn har med sig tofs!  Uppsatt hår gäller oavsett tjej eller kille då långt 

hår kan vara en säkerhetsrisk både för gymnasten och ledaren. 

• Vi tränar alltid barfota – för de som behöver skor pga skador lr annat så ska man ha specialskor då 

våra redskap inte håller för vanliga träningsskor (s.k. trampolinskor – maila föreningen ifall ni behöver 

information om detta). Vanliga gympaskor är alltså inte tillåtet att använda på våra träningar. 

• Vi vill att ni har tighta kläder – de ska absolut inte ramla ner för ansiktet ifall man står på händer, kan 

även lösas med att tröjan stoppas in och stannar instoppad vid rörelse. En annan orsak till att vi vill att 

kläderna är tighta är att ledare inte ska skada sina fingrar och händer när de passar gymnasterna – 

stora vida tröjor, huvor eller snören i kläder där man kan fastna är inte tillåtet. Vi ber föräldrarna att 

kontrollera de yngre barnens klädsel och ni som är lite äldre bör tänka på detta innan ni ger er av till 

träningen. 

• Ta med en egen vattenflaska – vi vill inte att man delar flaskor på träningen. 

Vi söker alltid fler som hjälper till! – kan du tänka dig att hjälpa till så att vi kan leverera mer 

gymnastikträning? Maila till huskvarnagymanstikforening@hotmail.com 

Vi ser fram emot en höst med mycket gympa! 


