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Kalmar Gymnastikförening 
Jutegatan 2, 392 35 Kalmar 

www.kalmargf.se telefon 0480-206 60 

 

Lite blandat: 
 Vi tar inte emot City Gross kvitton längre. 

 

 Kom ihåg att registrera ditt Stadiumkort mot Kalmar 

Gymnastikförening. (Både ni och vi får poäng när ni 

handlar på Stadium) 

 

 Det går jättebra att beställa profilkläder när man vill, 

kläderna finns för provning på Gymnasten. 

 

 Vi är på ständig jakt av sponsring – jobbar du på ett 

företag eller känner någon som jobbar på ett företag som 

skulle vilja sponsra oss? Hör av dig till Maria 

maria.lindnilsson@hotmail.com. 

 

 Ni som tränar på Gymnasten – Det är jättekallt hallen just 

nu, så ha gärna lite tjocka kläder och kanske ett par 

tjocka sockar i beredskap. 
 

Städning – gäller alla som tränar på Gymnasten 

Gymnasten är vå egen hall som vi själva sköter om och i detta 

ingår det att alla som tränar på Gymnasten ska vara med och 

städa en gång / termin. Om man inte har haft möjlighet debiteras 

man med 350 kronor. 

Städningen börjar 18.30 och håller på minst till 19.30.  Det är en 

grundstädning som ska göras varje vecka men så finns det även 

extra uppgifter som man kan göra om man skulle vara väldigt 

många som städar just den gången. 

Kan man inte städa just det datumet som din grupp har 

städningen kan man välja vilken söndag som helst! Kom ihåg att 

alltid skriva upp att ni har städat! 

 

Städning VT 16 

4/1 AG-mini 

31/1 Familj och Gympa onsdag 

7/2 C-Trupp 

14/2 Gympa fredag  

21/2 B-trupp 

28/2 Gympa C1 

6/3 Gympa C2 

13/3 A-trupp+pojkar 

20/3 Upp till 100 GROPSTÄD 

27/3 Pojkar Ellen 

3/4 Gympa A 

10/4 Pojkar Thérese 

17/4 Gympa B 

24/4 Gympa fredag 

1/5      Pojkar Martin 

5/5      Pojkar Adam 

8/5      Sista Chansen 
 

Alla som tränar på Gymnasten ska 

städa, städar man inte debiteras 

man med 350 kronor. 

 
 

Viktiga datum: 

22/3 Årsmöte 18.30 

Vecka 19 är sista veckan för 

terminen. 
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