
 

Grankulla gymnastikförening - infobrev maj 2015 

 

I detta medlemsinfo berättar vi om följande: 

- Vettig vardagskost för aktivt tränande gymnaster 

- Föreningens årsmöte 29.10 

- FSG-festival i juni 2016 

- Lediga platser i några grupper 

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

 

Infotillfälle: "Vettig vardagskost för aktivt tränande gymnaster" 

Torsdag 19.11 kl. 18.00-19.30 ordnar GGF ett informationstillfälle i Kasabergets skola om hur man 

ska äta rätt när man tränar aktivt och växer. Näringsterapeut Olli Ilander föreläser för föräldrar, 

ledare och ungdomar om temat “Vettig vardagskost för gymnaster - ät bättre, prestera bättre”. 

Tillfället är gratis för föreningens medlemmar och rekommenderas varmt åt alla intresserade och 

speciellt för föräldrar till tävlingsgymnasters. 

Närmare information och länk till anmälan på vår hemsida: http://ggf.idrott.fi/startsidan/view-

42223-47704  

Föreningens årsmöte hålls torsdagen den 29.10 kl 18 

Föreningens årsmöte hålls torsdagen den 29.10 2015 kl 18.00 i biblioteket i Mäntymäen koulu, 

Tallbackavägen 2. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden såsom budget, verksamhetsplan, 

bokslut och val av styrelsemedlemmar. Hjärtligt välkommen med! 

FSG festival i Kristinestad 17-19.6.2016 

Föreningen siktar på att delta i Finlands Svenska Gymnastikförbunds egna gymnastikfestival, FSG 

festivalen, i Kristinestad 17-19.6.2016. Gymnastikfester ordnas i regel vart fjärde år. Den första 

arrangerades i Björneborg 1897 och den senaste i Jakobstad 2012. Kom med öva in ett 

masstruppsprogram i glatt sällskap med vår förening eller boka in veckoslutet för att bara komma 

och njuta av uppvisningar och gymnastikglädje tillsammans med över 1500 andra gymnaster.  

Preliminär anmälan till evenemanget är i januari 2016 och bindande anmälan i mars 2016. 

Egentliga träningar inleds vid årsskiftet men före det siktar vi på att arrangera ett “prova på” 

tillfälle senare under höstterminen, för att ge er en möjlighet att bekanta er med programutbudet. 

Närmare information följer på vår hemsida (http://ggf.idrott.fi/verksamhet/gymnastikfesival/) och 

kan fås av föreningen “festival-informatör”, även kallad GYMP: Sanna Kankainen 

(sanna.kankainen@hotmail.com). 

 



Lediga platser i några grupper 

Har du lust att pröva på något nytt i höstrusket? Vill ditt barn röra på sig och lära sig nya 

färdigheter?  

GGF har ännu lediga platser i några grupper. Mer info om tider, anmälan och avgifter finns på  

hemsidan. Observera att du nu får 50% rabatt på priset för höstterminen. 

Kolla framför allt dessa grupper: 

- Hopprepskul (från 10 år och äldre) 

- Dansskola för ungdomar 13 år och äldre 

- Jumpaskola F, för barn med specialbehov 

- Jumpaskola A, barn 5-6 år 

- Jumpaskola B, barn 4-5 år 

- Jumpaskola C, pojkar 5-7 år 

- Jumpaskola G, (trupp Nyckelpigorna), flickor 5-6 år 

- Motionsgymnastik för kvinnor (alla åldrar) 

- Motionsgymnastik för män (alla åldrar) 

 

Med gymnastikhälsningar, 

Grankulla Gymnastikförening 

Styrelsen 


