Träningsgrupper från helgen v48 och tills vidare

Vi är Ödmjuka - Vi Hälsar på varandra - Vi Utbildar individer
Vi är lyhörda och nyfikna, vi respekterar vår omgivning.
Alla ska känna sig trygga, och vi ska ha en välkomnande miljö.
Vi står för en lärande miljö där varje individ ska ges möjlighet till att växa som människa.

Träningsgrupper från helgen v48 och tills vidare
Indelningen av grupperna bygger på flera olika parametrar. Dessa bygger på område, skola, andra
fritidsaktiviteter, samåkning samt en uppdelning av ledare.
Träningsgrupperna (se nästa sida) kommande börja att gälla från helgen v48:
• Grön grupp – lördag v 48
• Blå grupp – söndag v 48
Våra istider fortsatt framåt blir sannolikt mån, tis, lör och sön. Utifrån gruppindelningen kommer vi
framåt att träna enligt nedanstående grundplan:
(Observera att lagets kalender och kallelser går ut allt eftersom vi får veckoscheman för Trängen till oss.)

•
•

Grön grupp – lördag + mån
Blå grupp – söndag + tis
•

Träningsgruppernas indelning behålls oavsett om istiderna ändras framåt vid enskilda tillfällen.

Under tiden vi har denna uppdelning på träningsgrupperna, kommer inga byten mellan grupperna att ske. Detta för
att vi vill ta ansvar och bidra till att alla får möta så få kontakter i vardagen som möjligt och bromsa
smittspridningen. När läget i omvärlden sedan tillåter vill vi självklart komma tillbaka till vårt ”normala” upplägg där
hela laget kan mötas. Vi håller i och håller ut!
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