
SIGTUNA LEGENDS 

Kommande aktiviteter 

3/9  

Ledarmöte 

5-6/9 

Koreografiläger för Red 

14/9 

Årsmöte i Ekilla sporthall 

18.00 

19-20/9 

Tränarna är på utbildning. 

Inställd träning på söndagen 

för alla utom Blue. 

26-27/9  

Koreografiläger för Blue 

Tove är tillbaka! 
 

Det är svårt att hålla sig borta från Legends. Tove hade 

egentligen andra planer men har bestämt sig för att fortsätta 

som tränare hos oss. Det är vi såklart jätteglada för!  

 

Tove kommer vara huvudtränare för Purple och hjälpa till med 

Pink. 

 

Äntligen har säsongen startat! 
Nu är alla grupper igång, solen skiner, skolan har börjat och livet är 

i allmänhet rätt fantastiskt - eller hur? 

Vi ser fram emot en spännande höst där vi bland annat ska arrang-

era en egen tyckartävling för första gången! 

På ledarnas uppstartshelg satte vi ihop en årsplanering för hela 

året, som nu finns på vår hemsida under Information - Kalender. 

Titta gärna in där! 

Synpunkter eller frågor? 

Hör gärna av dig till info@sigtunalegends.se med stort som smått. 
Vi försöker svara på mail så fort vi bara kan!  

Månadsbrev  Augusti 2015 



Reaching for the stars, we’re ready for a fight 

Don’t you forget it, we’re the silver black and white! 

Tack till Michaela, tränare för Blue 

ÅRETS RAMSA 

Koreografidags 

Under två helger i september kommer våra 

koreografer från Boden hit för att sätta ihop 

tävlingsprogrammen tillsammans med Red och Blue.  

Elin, Josefin och Emma kommer alla från föreningen 

Cheer Future och har många års erfarenhet som 

tränare och koreografer. 

Förra året koreograferade Elin och Emma Blacks 

program. 

Kan du hjälpa oss? 
Just har vi följande på gång i föreningen - ser du något du kan hjälpa oss med? Skriv till info@sigtunalegends.se! 

 Koreografiläger - lastbil att köra mattan i 

 Resa till Borås för tävlingslagen - transport och boende 

 Tyckartävling i Rosersberg - ansvariga för tävling, lokaler och försäljning 

 Tränarkrypin på Ekilla - en micro att värma mat i 

 Juluppvisning 6 december - projektledare, speaker, någon som filmar och fotar 



Vi söker hjälptränare! 

Nu när säsongen kommit igång vill vi gärna komplettera vårt ledar-

team med dig som är intresserad av att bli hjälptränare. Vi söker 

främst dig som vill hjälpa till med Aqua som tränar på söndagar 18.00-

19.30, men även de andra barngrupperna (Pink och Purple) tar gärna 

emot hjälptränare. 

Läs mer om att bli ledare hos oss på  

www.sigtunalegends.se/bli-ledare 

Reaching for the stars, we’re ready for a fight 

Don’t you forget it, we’re the silver black and white! 

KONTAKT 

info@sigtunalegends.se 

www.sigtunalegends.se 

PROFILKLÄDER 

Träningsoveraller med 

vår logotyp finns att 

köpa på  

Sigtuna Sport Uteliv. 

STYRELSEN 

Ordförande 

Marina Lundin 

Kassör 

Carin Herrmann 

Ledamöter 

Toni Cedermark 

Emelie Schönberg 

Anne-Lie Engwall 

Suppleanter 

Petra Valente 

Årsmöte 14 september 

Måndagen den 14 september håller föreningen årsmöte i Ekilla 

sporthall klockan 18.00. 

På årsmötet har du rösträtt om du betalat medlemsavgiften för året, 

som fakturerats via e-post. Möjlighet finns att bli stödmedlem på 

plats, detta kostar 100 kr. 

För medlemmar som är födda 2001 eller yngre har en 

vårdnadshavare rösträtt. Medlemmar som är födda 2000 eller äldre 

har själva rösträtt.  

SPORTCHEF 

Carin Herrmann 


