
SIGTUNA LEGENDS 

Kommande aktiviteter 

8-9/8 - Uppstartshelg för 

våra ledare 

17/8 - Första träningen 

för tävlingslagen 

23/8 - Första träningen 

för barn, ungdom och 

vuxen 

Terminsstart  

vecka 34 

 

Snart drar vi igång! 
Nu är det mindre än en månad tills höstterminen startar och vi är lad-

dade till tusen. Sammanlagt är vi hittills 114 medlemmar som  tillsam-

mans ska starta igång det nya verksamhetsåret. Förhoppningen är att vi 

blir några till, då det fortfarande finns platser kvar i Grey och Teal. 

I detta brev hittar du lite information om vad som hänt och händer i 

föreningen. 

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  Juli 2015 



Våra ledare 

I år har vi glädjen att välkomna tillbaka några av våra gamla ledare till vårt 
engagerade ledarteam. 
Samtliga tränare har utbildning via Svenska Cheerleadingförbundet. 

PROFILKLÄDER 

Träningsoveraller med vår 

logotyp finns att köpa på  

Sigtuna Sport Uteliv 

T-shirts säljs på  
sigtunalegends.spreadshirt.se 

 

 

 

 

STYRELSEN 
Ordförande 

Marina Lundin 

 

Kassör 

Carin Herrmann 

 

Ledamöter 

Toni Cedermark 

Emelie Schönberg 

Anne-Lie Engwall 

 

Suppleanter 

Petra Valente 

 

 

 

SPORTCHEF 
Carin Herrmann 

sportchef@sigtunalegends.se 

Michaela Gustafsson Kajalic 

Nora Björn Felicia Broberg 

Mathilda Hedin 

Victoria Cedermark 

Emelie Schönberg Helena Gålnander 



Kontakt 

info@sigtunalegends.se 

www.sigtunalegends.se 

Hjälp oss hitta på årets ramsa! 

I ett cheerleadingprogram ingår en ramsa som laget ropar tillsammans. 

Vi har som tradition i vår förening att alla grupper har samma ramsa så 

att vi kan hjälpa varandra att få fram vårt budskap. 

I år vill gärna ha hjälp av våra kreativa medlemmar att komma på 

ramsan. Lite riktlinjer är att den ska vara på engelska och ungefär två 

meningar lång. 

Har du ett förslag? Skicka det till info@sigtunalegends.se! Om det är 

ditt förslag vi använder kommer vi såklart att berätta att du kommit på 

den, så skriv med ditt namn och vilken grupp du går i när du skickar 

mailet. 

We are Legends, working together 
Silver, black and white FOREVER! 


