


Varför gör vi det 
här?

Det här är en satsning för att bygga 
en ännu större föreningskänsla och 
gemenskap.
Att ha ett mål att sträva emot är 
viktigt för motivationen.
Att satsa mot World Gymnaestrada
kommer inte bara göra att vi behåller 
fler gymnaster i föreningen, det 
kommer även att ge minnen för 
livet.
Det är verkligen en ”once in a 
lifetime” det här!



Tanken är nu:

• 40 – 50 gymnaster från Mälarögymnasterna

• 500 gymnaster från Sverige totalt

• 20 000 gymnaster från 50 olika länder

• Vi skapar en uppvisning på ca 12 minuter som vi 
ska visa upp vid 3 tillfällen under veckan

• Vi skapar en lightvariant av vår uppvisning som kan
göras som gatuföreställning



Hur ska det här gå till?

7) Avresa till Amsterdam 30 juli – 5 augusti!



Praktiskt kring 
resa – inget är 

spikat

• Buss, tåg eller flyg – En resegrupp ska tillsättas

• Vi bor i skolsal tillsammans, äter tillsammans, 
tränar tillsammans och skapar fina minnen 
tillsammans.

• 15 vuxna tillsammans med 40 - 50 gymnaster –
(vuxna åker med gratis)

• Insamling under året för att få ner kostnaden – vi 
har redan samlat in 30 000kr alltså är 600 
kr/person är redan insamlat



Anmälan

mailto:jessica@malaromoves.se


För att göra detta 
möjligt behöver 
vi er hjälp

• Finansieringsgrupp –
Hjälper till att arrangera aktiviteter för insamling 
samt även försäljning av exempelvis newbody etc.

• Resegrupp –
Hjälper till att kolla transportmedel, resvägar, priser 
samt praktiska saker och transporter under veckan i 
Amsterdam.

• Showgruppen –
Sätter ihop uppvisningsnumret och lär ut till 
gymnasterna

• Klädgrupp –
Vilka kläder ska vi ha och vid vilka tillfällen?

• Tränargruppen –
Gruppen som ska följa med, som är med på 
träffarna samt som håller ihop WG-gruppen samt 
träffar och träningar



Mentimeter!

www.menti.com

Knappa in koden:
28 85 82 96

http://www.menti.com


Hur många som är här på plats vill åka med på 
denna resa?



Vill ni betala varje månad eller vill ni betala 
allt i slutet?



Handuppräckning
Vi vet nu att det är många som vill vara med om 
detta äventyr så tillsammans gör vi det möjligt!

• Finansieringsgrupp – vilka är med?
• Resegrupp – vilka är med?
• Klädgrupp – vilka är med?
• Showgrupp – vilka är med?
• Tränargrupp – vilka är med?



Stort tack till Ingrid som kom och inspirerade oss till denna resa!




