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Vi välkomnar hösten  

Nu bör de flesta av era barn haft några klasser och vi hoppas att de 

har kul och att ni ser fram emot resten av terminen. 

Vi behöver dig! 
Medlemmar till evenemangsgruppen: 

Har du många idéer, eller vill du vara med och planera och organisera 

evenemang och tävlingar för gymnastiken i Vilsta?  

Då ska du ta chansen att gå med i EGF evenemangsgrupp! Alla de 

arrangemang som vi genomför för att ditt barn ska få tävla eller visa 

upp sig kräver resurser och att vi alla hjälps åt med olika saker.  

 

Evenemangsgruppen måste finnas för att hålla ihop alla 

arbetsuppgifter och delegera ut uppgifter till oss alla.  

 
 

Funktionärer: 
 

Vi har idag brist på funktionärer och de fantastiska föräldrar som alltid ställer upp får slita hårt med långa pass. 

Ju fler funktionärer vi har tillgång till under en tävling desto mindre behöver var och en ställa upp och frigöra 

tid. 1 timme eller hela helgen?  

Var med…du behövs! Mejla: event@eskilstunagf.se för intresse. 

 

Verksamhetsnyheter 

 
Stars: Vi har en helt fantastisk start denna höst bland våra 250 Stars gymnaster! Det är så 

härligt att kika in i hallen och se alla ledare och barn/ungdomar som kommer vecka efter 

vecka.  

 

Team: Kim och Sofia har tagit över bas förberedande Team tillsammans. Steg 5-8 är 

serieträning och förbereder sig inför den spännande tävlingssäsongen 

Elit: Historiskt resultat och internationellt genombrott av Elina Grawin på EYOF och 

Junior-EM, där bland 4:a i barr på JEM och 4:a i bom på ungdoms-OS med ynka 1 

tiondel från brons! Nathalie Westlund 17:e placering mångkamp på EM och därmed bästa 

svenska i mångkamp.  

Emelie och Nathalie Westlund är med och kvalar Svenskt lag till VM (senast 2014 det 

hände). VM i Liverpool runt hörnet (uttagning ej klar vilka som åker).  

 

Gibbon barngymnastik: Denna höst är vi 189 barn i åldrarna 3-6 år. Alla ledare har tagit 

ett jättefint ansvar och barngrupperna är nästan fulla.  

 

KOMMANDE EVENT 

15/10 Open Gym 

29/10 Open Gym Halloween 

31/10 Höstlovsläger stars  

12-13/11 Sparbankspokalen 

3/12 Open Gym 

11/12 Julavslutning 
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En liten hälsning från vår huvudpartner Sparbanken Rekarne: 

 

Barnsligt enkel ekonomi! 

Just nu pratar vi vuxna mycket om ekonomi och det oroliga marknadsläget. Men hur kan vi på ett enkelt sätt 

involvera barnen och börja prata ekonomi med våra barn? I serien ”Barnsligt enkel ekonomi!” lyssnar vi på vår 

duktiga barnpanel som ger tips och råd om allt från vad lån är till varför man ska spara. Vet du förresten vad 

en ”bjuda-get” är? Det och mycket annat får du svar på i våra fyra avsnitt som du hittar här: 

 

 

Avsnitt 1: Vad är pengar?   

 

Avsnitt 2: Personlig rådgivning 

 

Avsnitt 3: Vad är lån?  

 

Avsnitt 4: Varför ska man spara?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu laddar vi inför Sparbankspokalen v 45 och 

jag hoppas att Ni precis som jag bokat upp  

datumen 12-13/11!   

- Nadja Olsson, Verksamhetschef EGF 

 

Eskilstuna Gymnastikförening vill här rikta ett STORT tack till Sparbanken 

Rekarne för det generösa bidraget till vår föreningsutveckling inom Gibbon 

barngymnastik och kvinnlig artistisk gymnastik. Stödet innebär att vi kan 

genomföra satsningen på att bredda deltagandet bland barn och unga! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u19B49g-xG4
https://www.youtube.com/watch?v=2QCozZ4oJJ4
https://www.youtube.com/watch?v=Jge5jL67kmY
https://www.youtube.com/watch?v=VjavNkNxI3c
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