EGF november-december
ESKILSTUNA GYMNASTIKFÖRENING
Såhär i mitten på december med endast 2 veckor
kvar till jul börjar vi nog alla längta efter lite
välförtjänt julledighet!

November har inneburit en hel del tävlingar för fler av
gymnaster där EGF har varit representerade på pallen i
princip på alla tävlingar och klasser där vi deltagit! Det är så
spännande att se en ny generation växa fram och där vi har
många gymnaster i olika åldrar och olika nivåer!

Flera av EGF’s gymnaster har avancerat upp i det Nationella tävlingssystemet
under höstterminen och är därmed redo att kliva upp ett steg till våren.
Isabelle Hell född – 2005 är en av dem som har passerat steg 8 och är därmed
redo att tävla på steg 9 under 2019. De Svenska Stegserierna är det
Nationella tävlingssystemet för KvAG som går från steg 1-10 där steg 10 i
princip går att likställa med JSM. Stort grattis Isabelle – som du kämpat!!!

Den 10 november arrangerades ”Novemberstjärnan” på EGF’s egna AG
Starsserier. EGF har idag uppåt 160 AG gymnaster som tränar i vår
verksamhetsgren AG Stars. Vi har fler barn och ungdomar på kö! Vi har
som målsättning att öka/bredda vår verksamhet allt mer med hjälp av
våra egna framtagna tävlingsprogram och driver det i projektform mot
2020 i samarbete med Eskilstuna Kommun och Sörmlandsidrotten SISU.
Vi är enormt tacksamma för det stöd vi får från våra samarbetspartners
att möjliggöra att kunna erbjuda Artistisk Gymnastik för alla!

EGF’s barn och breddgruppsansvarige Ulrika Sälj har
under hösten tagit emot totalt 174 förskolebarn i
Vilstahallen och åkt ut till förskolor gratis för att ge dem
chansen att prova på vår Gibbongymnastik!
Det har varit enormt uppskattat och gymnastikhallen har
fyllts av spralliga, glada barn på förmiddagarna!
Bra jobbat Ulrika ☺

Vi kommer att avsluta den här terminen och året med en riktig Cirkusfest!
Lördagen den 15 december klockan 14.00-16.30 är det dags för Juluppvisning!
Varmt välkomna på CIRKUS EGF i Sporthallen, Vilsta.
(Insläpp från 13.15- Förköpsbiljetter finns att köpa på kansli under veckan!)

Helena Andersson Melander, Verksamhetsansvarig

