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I detta medlemsinfo berättar vi om följande: 

- Välkommen på våruppvisning 11.5 kl 18 

- GGF vald till årets FSG-förening 

- Upplev Gymnaestradan som åskådare eller volontär 

- Kort om anmälningen till nästa verksamhetsår 

- Ledare sökes! 

- Intresserad av styrelsearbete? 

Du kan också läsa infobrevet på adressen ggf.idrott.fi/aktuellt/infobrev  

 

GGF:s våruppvisning måndagen den 11.5 kl 18 

Hjärtligt välkommen till föreningens traditionella våruppvisning måndagen den 11.5.2014 kl. 

18.00 i bollhallen i Grankulla (Stationsvägen 23). 

Några praktiska detaljer: 

- Uppvisningen tar c. två timmar inklusive paus. Vi hoppas att också de yngre gymnasterna 

stannar kvar under andra halvan av uppvisningen, då vi bland annat får se en förhandstitt av 

tre program som deltar i Gymnaestradan i sommar. 

- Biljetter till uppvisningen (10 euro vuxna, 5 euro barn 4-12 år, barn under 4 år gratis i 

förälders famn) säljs vid ingången till hallen. Biljetten inkluderar saft/kaffe och bulle under 

pausen (gäller också uppträdande gymnaster). GGF tackar för understödet redan på förhand! 

- För att gymnasterna skall kunna öva ostört släpps publiken in i salen först kl 17.45, men 

biljettförsäljningen börjar redan tidigare, c kl 17.15. Ledarna ger närmare info om när de 

uppträdande gymnasterna ska vara på plats för genrep. Uppträdande gymnaster samlas i den 

lilla hallen (dvs den hall där vi tränar normalt). 

- Uppvisningen är öppen för alla vänner av gymnastik, som t.ex. far- och morföräldrar. 

- Grankullabor: kom gärna till fots eller med cykel! Tyvärr finns det begränsat med 

parkeringsplatser och vi får inte använda Granhultsskolans gård för parkering. Bollhallens 

östra ingång (och parkeringsplatserna) i korsningen av Elevhemsvägen och Norra mossavägen 

är också i bruk. 

Än en gång, hjärtligt välkommen på en fartfylld gymnastikkväll! 



GGF årets FSG-förening 2014 

Finlands Svenska Gymnastikförbund (FSG) har på sitt vårmöte 18.4.2015 utsett GGF till årets 

FSG-förening 2014. Motiveringen var ett ökat medlemsantal, aktivt deltagande i tävlingar såväl 

inom truppgymnastik och redskapsgymnastik samt satsningar på kvalitets- och 

kompetensutveckling. 

Upplev sommarens storevenemang - den 15:e Gymnaestradan i Helsingfors 

12-18.7.2015 fylls Helsingfors med glädje och internationell anda då över 21 000 deltagare 

från mer än 50 olika länder uppvisar mångsidig gymnastik, dans och akrobatik på Stadion, 

mässcentret i Böle, ishallen och stadsutescener. Finlands Gymnastikförbund och Helsingfors 

stad står som värdar för det internationella gymnastikförbundets (FIG) gymnastikfestival: 

Gymnaestradan och motto för evenemanget är “Make the earth move!”. 

Bland de 4000 finländare som deltar i olika uppvisningar är över 500 medlemmar i FSG och av 

dem är 40 deltagare från GGF. Kom och upplev stämningen och se på enastående 

uppvisningar! Biljetter till olika uppvisningar finns redan till försäljning. Ett ypperligt sätt att 

uppleva evenemanget är även genom att ställa upp som volontär. Volontärer kan anmäla sig 

t.o.m. 18.5 och då hinner man ännu med på volontärskolningen som arrangeras i maj eller 

juni. Läs mer om evenemanget, biljettförsäljning och/eller volontärmöjligheter på vår 

webbplats på adressen http://www.ggf.idrott.fi/verksamhet/gymnaestrada/. 

Verksamhetsåret avslutas 

Vårterminen och verksamhetsåret 2014-2015 avslutas med våruppvisningen 11.5 (med 

undantag för några tävlingsgrupper som fortsätter in i juni). Planeringen inför följande 

verksamhetsår är på gång och närmare information om tidtabellerna kommer i början av juni. 

Anmälningen och närmare info om grupper och tider kommer i början av augusti, men håll 

koll på hemsidan i början av juni för mera info om tidtabellerna. 

Rekrytering av ledare 

Föreningen har ständigt behov av ledare till olika grupper och just nu söker vi efter ledare till 

bl.a. barngymnastikgrupper, redskapsgymnastik och hobbygrupper för pojkar och olika 

hobbygrupper för ungdomar samt vuxna. Ta gärna kontakt ifall du är intresserad eller tipsa 

ifall du känner någon som kunde vara intresserad! Kontakta oss via vår e-postadress 

medlem.ggf@idrott.fi eller genom att ringa till viceordförande Johanna Söderholm (050 

3841631) så snart som möjligt. 

  



Intresserad av styrelsearbete? 

Är du intresserade av föreningsarbete och motiverad av att jobba för en god sak? Inför den 

kommande höstens årsmöte söker vi nya ivriga personer till föreningens styrelse. Du behöver 

inte vara gymnast för att komma med - vi behöver motiverade och ivriga personer som vill 

fortsätta att jobba för att utveckla föreningen. Ta gärna kontakt med ordförande Bernt 

Juthström för närmare information.   

 

Med gymnastikhälsningar, 

Grankulla gymastikförening 

Styrelsen 


