
SIGTUNA LEGENDS 

Kommande aktiviteter 

30/5 - Våruppvisning i 

Ekilla sporthall 

6/6 - Vi medverkar på 

Valstadagen 

 

7/6 - Uttagningar till 

nästa års tävlingslag 

DM-resultat 

 Red - silver 

 Black - brons 

Dessutom visade Pink 

upp sitt program och 

fick finfina omdömen 

och medaljer! 

Red på DM i Uppsala 

Månadsbrev nummer 1 
På workshopen om barn och ungdomsverksamheten kom vi överens om 

ett antal förbättringspunkter vi vill jobba med nästa verksamhetsår. En av 

punkterna är ett månadsbrev som ska gå ut till samtliga medlemmar. Det 

finns det ju ingen anledning att vänta till nästa år med, så vi kör igång 

redan nu - det finns ju en del att berätta om! 

Just nu är vi i full gång med att planera höstens verksamhet och dess-

utom stundar våruppvisning för hela föreningen. 

Vi har också hållit två workshops om vår verksamhet - sammanfattningar 

av dessa hittar du på www.sigtunalegends.se/dokument. 

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  Maj 2015 



Barn och ungdomsverksamheten 
Den 26 april höll vi en workshop där vi tog fram ett antal förbättrings-

punkter att arbeta med kommande år. Genomgående teman var kommu-

nikation och kompetensutveckling.  

Vi hoppas också kunna starta en grupp för vuxna - självklart ska ni 

föräldrar också ha möjlighet att träna världens bästa sport! 

Nästa års verksamhet 

Vi håller för fullt på att planera för nästa år och förstår att alla våra 

medlemmar gärna vill ha information om grupper och träningstider. Dock 

dröjer besked om vilka halltider vi får och vi kan inte göra klart 

planeringen innan dess. Så fort vi är klara kommer information att gå ut. 

Tyvärr står vi inför en utmaning när det gäller ledare till hösten. Några av 

våra trotjänare kommer att ge sig ut på nya äventyr och det är skralt med 

nya förmågor. Därför kommer vi att minska ned antalet barngrupper 

något och ha begränsad möjlighet att ta in nya medlemmar. Du som 

redan tränar hos oss har självklart en plats även nästa år! Mer om detta 

kan du läsa på nästa sida. 

Vill du bli ledare? 

Kontakta sportchef@sigtunalegends.se om du är intresserad av att bli 

hjälptränare till hösten! 

Tävlings-
verksamheten 
Även här har vi hållit en work-

shop där vi kom fram till att vi 

kommer ha följande tävlings-

lag nästa år: 

Red (Cheer Level 1 Minior)

Peach (Cheer Level 2 Minior)

Blue (Cheer Level 1 Senior) 

Du som vill tävla kan läsa mer 

om lagen och uttagningarna på 

www.sigtunalegends.se/

uttagning 

Delar av Yellow på juluppvisningen 



Kontakt 

info@sigtunalegends.se 

www.sigtunalegends.se 

Höstens verksamhet 

Till hösten gör vi en del förändringar i vår verksamhet. Nytt är att samtli-

ga barn och ungdomsgrupper kommer att få möjlighet att träna en gång 

till per vecka med fokus på gymnastik. På detta sätt hoppas vi att 

verksamheten ska passa bättre både för er som vill träna för att det är kul 

och för er som vill satsa på att komma in i tävlingsverksamheten. 

Som det ser ut nu kommer Yellow  och Purple att vara vilande till hösten, 

med förhoppning om att starta upp igen när vi har fler ledare att tillgå. 

För dig som redan tränar hos oss gäller: 

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

Du som är född Blir automatiskt kallad till Kan söka till dessa tävlingslag 

2007-2009 Pink  

2006 Pink Red, Peach 

2003-2005 Aqua Red, Peach 

2002 Aqua Red, Peach, Blue 

2001- Teal Blue 


