
Mer info hittar ni på: www.idrottonline.se/landskrona/landskronakgf-gymnastik 

 

 

Välkomna till Landskrona Kvinnliga GF´s nybörjargrupp! 

Det första mötet med rytmisk gymnastik i vår förening. 

 Ålder: 6 – 10 år 

 Plats: Albanoskolans gymnastikhall 

 Dag och tid: Måndag kl. 17 – 18:30 

 Klädsel: Tajta kläder, barfota och ha uppsatt hår 

 Terminsavgift: 600 kr. Medlemsavgift: 100 kr. Avgiften betalas in direkt vid terminstart till BG 
5842-1595. Glöm inte att ange gymnastens namn vid inbetalningen! 
 

Hos oss tränar gymnasterna för att få upp ett intresse och en kännedom om vad sporten är. 
Träningstillfällena fyller vi med smidighet, koordination, mjukhet och flexibilitet med och utan 
handredskap. Målet är att delta i föreningens uppvisning i slutet av terminen där gymnasterna får 
visa upp vad de har lärt sig. 
 
Tränare för denna grupp är Doruntina Goxhuli och Wilma Mårtensson, med Doruntina som 
huvudtränare. Under träningarna kan barnen även få träffa andra tränare från föreningen. 
 
För att träningen ska fungera bra och att barnen ska fokusera på sina övningar ber vi er föräldrar att 
lämna träningshallen och återkomma när träningen är slut. Om man vill stanna kvar går det bra att 
sitta i omklädningsrummet. Sista kvarten går det bra att komma in och titta på, om vi inte tränar på 
en överraskning till er föräldrar. 
 
När tränarna anser att gymnasten är redo att gå upp en nivå får hon erbjudandet att börja träna en 
gång till i veckan och få möjlighet att tävla i ”På vägen upp, PVU”. 
 
Vid träning 2 gånger i veckan blir terminsavgiften 800 kr, plus 100 kr i medlemsavgift. För att kunna 
tävla måste gymnasten ha en licens där avgiften är 150 kr. Andra avgifter som kan tillkomma är 
anmälningen till tävlingarna som gymnasten kan komma att delta i och eventuella resor. Tränarna 
informerar er. För gymnasten är då träningarna uppdelade på tre terminer om året, höst/vinter, vår 
och sommar (1 maj – 31 augusti). 
 
Tränar ditt barn för allra första gången? 
Alla nya barn får prova på gratis 3 gånger för att känna sig för om detta är något som de vill göra. 
Därefter betalar man in terminsavgiften till BG 5842-1595. Avgiften ska vara betald senast till fjärde 
träningstillfället.  
 
Doruntina Goxhuli 
doruntinagoxhuli@hotmail.com 

http://www.idrottonline.se/landskrona/landskronakgf-gymnastik
mailto:doruntinagoxhuli@hotmail.com
http://www6.idrottonline.se/LandskronaKGF-Gymnastik/Foreningen/Arkiv/Bilder/?ShowFile=398952

