EGF rapport-oktober
ESKILSTUNA GYMNASTIKFÖRENING
Det blev fullständig Jonna-feber under några
dagar i media när EGF’s stjärna tog sig till den
historiska VM-finalen i Doha. Historiskt 60 (!) år
sedan! WOW!!!
Men ingen rast och ingen ro på den här nivån
inte… den första OS-kvaltävlingen inför Tokyo
2020 är redan om 2 veckor i Cottbus, Tyskland.

Den 13 oktober arrangerade vi Sparbankscupen & Starscupen vilket
tack vara alla er föräldrars engagemang blev en lyckad tillställning!
Fina resultat av våra fantastiska EGF-gymnaster och samtidigt
genomfördes ett fint genrep inför VM! Det är inte många idrotter
där gymnaster kan tävla samtidigt oavsett ålder och nivå!

Under tävlingen hade vi även finbesök av EGF’s ”gamla” landslagsgymnaster. Vilket
fantastiskt gäng och vilka fina minnen! Så roligt att ni
alla kommer förbi Vilsta då och då och hälsar på!
Emma Larsson, Lovisa Estberg, Alexandra
Olsson, Veronica Wagner, Ida Jonsson, Kim
Singmuang & Ida Gustafsson var på plats under
tävlingen.

Den 19-20 oktober tog vi emot synnedsatta i Vilstahallen! Det är
fantastiskt kul att se både hur otroligt modiga och duktiga de
synnedsatta barnen och ungdomarna som kom till oss är och på det
engagemanget våra duktiga EGF-ledare visar på!

Tävlingssäsongen är nu i full gång för våra AG Stars och AG-TEAM gymnaster där det är
under november är tävlingar nästa varje helg! Stort lycka till alla EGF-gymnaster!

Under höstlovet vecka 44 höll Ulrika Sälj och fler av
föreningens AG -Starsledare i läger för Starsgymnaster.

Energi och gymnastikglädje summerar lägerdagarna!
Då höstlovet sammanföll med Halloween
fick Ulrika för sig att gömma
kackerlackor i Gibbonhallen – OCH även
på Helena och Marias stolar inne på
kanslit! – Inte ok Ulrika ☺

Förberedelser inför julavslutningen den 15 december har startat upp. Så lägg datumet
på minnet. Vi kommer behöva engagemang från er ledare och föräldrar! ’
Temat för i år är CIRKUS!
Vi ska göra allt vad vi kan för att bjuda er på en riktigt härlig show från hela
verksamheten!

Helena Andersson Melander, Verksamhetsansvarig

