
SIGTUNA LEGENDS 

Kommande aktiviteter 

25/6 - Sommarträning i 

Ekilla sporthall 

2/7 - Sommarträning i 

Ekilla sporthall 

9/7 - Sommarträning i 

Ekilla sporthall 

Kom ihåg 

att bekräfta 

din plats till 

hösten! 

 

Glad sommar! 
Skolorna är slut, midsommar har kommit och gått och nu väntar långa 

sommarveckor innan det är dags för allvar igen. 

Hos oss råder febril aktivitet då det är nu som all planering inför nästa 

säsong sker. Tävlingslagen är uttagna, tränare utsedda och halltider bo-

kade. Nu kör vi! 

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  Juni 2015 



Höstens träningstider 
Träningstiderna inför hösten är nu planerade. Nytt för året är att samtliga 

träningsgrupper har möjlighet att träna två gånger i veckan: 

Söndag - gruppen tränar tillsammans som vanligt 

Måndag - gemensam träning med fokus på gymnastik. Frivillig för 

träningsgrupperna, obligatorisk för tävlingslagen. 

På söndagar blir det full fart i Ekilla då alla föreningens grupper tränar på 

olika tider. Vi tror att det blir väldigt positivt då alla våra medlemmar får 

möjlighet att träffas och inspireras av varandra. 

Måndagar (Ekilla sporthall) 

17:00-18:30 Pink, Aqua, Red 

18:30-20:00 Peach, Teal, Blue, Grey 

Onsdagar (Norrbackaskolan) 

Red, Peach, Blue 

Söndagar (Ekilla sporthall) 

15:00-16:30 Pink    15:00-17:00 Red 

16:30-18:00 Grey    17:00-19:00 Peach 

18:00-19:30 Aqua    19:00-21:00 Teal 

19:30-21:30 Blue 

Huvudtränare 
2015/2016 

Pink & Teal 

Victoria Cederrmark 

Aqua, Grey & Blue 

Helena Gålnander 

Red & Peach 

Emelie “Mimmi” Schönberg  



Kontakt 

info@sigtunalegends.se 

www.sigtunalegends.se 

Träna med oss i höst! 

Det finns plats kvar i våra äldre träningsgrupper: 

Teal (född 2001 och äldre) 

Grey (vuxen) 

Passa på att tipsa vänner, storasyskon, föräldrar och morföräldrar så de 

inte missar möjligheten att träna världens bästa sport. 

För den som har tidigare erfarenhet av cheerleading eller gymnastik finns 

fortfarande möjlighet att söka till våra tävlingslag. 

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


