Hjertelig velkommen som medlem i Rygge IL Turn
Vedlagt følger en del informasjon for deg/dere som nye medlemmer i Rygge IL Turn:
1. Hva vi som klubb forplikter oss til
2. Hva du/dere som medlem forplikter dere til
3. Nytt system for registrering av medlemmer
1. Vi som klubb lover å gi ditt barn en trygg og lærerik trening.
I perioder kan det hende at gymnastene må vente på tur – vi gjør vårt beste for at ventetiden ikke skal være
lang.
Vi avholder foreldremøte en gang pr semester ( vår og høst ) hvor dere har full anledning til å komme med
forslag på forbedringer o.l.
2. Som klubb er vi helt avhengig av at forelder og foresatte bidrar med egeninnsats i.f.m. klubbens aktiviteter.
Turngruppa har nesten 300 medlemmer og med vårt aktivitetsnivå blir det 1 økt pr familie med 2 ½ års
mellomrom – OG DET KLARER VEL DE FLESTE AV OSS!!!
Vedlagt følger en oversikt på de aktivitetene vi stort sett har gjennom året. Her gir vi DERE muligheten til selv
å velge den aktiviteten som passer dere best.
Deretter fyller vi på med medlemmer fra våre lister. Dersom den oppsatte økten IKKE passer dere, må dere
selv sørge for å bytte vakt med andre medlemmer.
Unnlatelse å møte opp på oppgitte økt kan resultere i at medlemmet blir strøket fra våre lister.
Aktiviteter turngruppa:
Kiosken i Ryggehallen – hver onsdag fra 16.30
Gymrullen i oktober
Klubbmesterskap oktober/november
Juleoppvisning i desember
Kretsmesterskap i Gymhjul
Sommeravslutning i juni
Ryggefestivalen i juni eller august
I tillegg har vi hver høst et lotteri hvor ALLE medlemmer skal selge følgende:
Konkurransepartiene: 300 lodd a kr. 5.- / Øvrige partier: 150 lodd a kr. 5.-

Navn:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tlf: …………………………………………………………………………………………………………..
Kryss av og send inn det du helst vil delta på / kan også leveres til trenere og ved innsjekkingen i Ryggehallen
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