
 Grankulla gymnastikförening - infobrev maj 2016 

 

I detta medlemsinfo berättar vi om följande: 

 Föreningens våruppvisning måndagen den 16.5 

 Var med och välj årets juniortränare inom föreningen 

 Stöd föreningen genom att köpa produkter från Gutz 

 

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

 

Föreningens våruppvisning 16.5 

Som avslutning på gymnastiksäsongen arrangeras föreningens traditionella våruppvisning 

måndagen den 16.5.2016 kl 18 i Bollhallen i Grankulla (Stationsvägen 23). 

- Uppvisningen tar c. två timmar inklusive paus. Biljetter till uppvisningen (10 euro vuxna, 5 

euro barn 4-16 år, barn under 4 år gratis) säljs vid ingången till hallen. Biljetten inkluderar 

saft/kaffe och bulle under pausen. 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. 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). 

- Kom ihåg att antalet parkeringsplatser är begränsat i området kring simhallen, så kom gärna 

till fots  eller med cykel om du kan. Tyvärr har staden stängt ingången i hörnet av Norra 

mossavägen/Elevhemsvägen, så endast ingången vid simhallen/Granhult är i bruk. 

Hjärtligt välkomna på en fartfylld gymnastikkväll! 

 

Var med och utse årets juniortränare inom föreningen 

Sedan GGF blev en Sigillförening våren 2011 har det årligen utdelats en juniortränarpokal till 

en person som tränar barn- och/eller ungdomar under 18 år och som är inspirerande och 

kunnig. Nu har DU möjlighet att påverka valet av årets juniortränare inom föreningen. Gå till 

adressen https://www.webropolsurveys.com/S/13408B2DB7ED8545.par, välj din kandidat 

från listan och klicka 'Skicka'. Ge också gärna en kort motivering till varför just hen borde få 

pokalen i år. Formuläret är öppet till den 6.5, och pokalen delas ut på våruppvisningen 16.5. 

 



Stöd föreningen genom att köpa produkter från Gutz 

Nnu har du möjlighet att köpa högklassiska  sportunderkläder, strumpor o.dyl. produkter av 

märket Gutz och samtidigt stöda föreningens verksamhet med en slant. Försäljningen håller 

på endast t.o.m. den 6.5. så var rask och gå genast in på http://ggf.idrott.fi/aktuellt/article-

58868-50278-stod-foreningen-genom-att-kopa-produkter-fran-gutz för produktintroduktion 

och närmare information.   

 

Med varma vårhälsningar, 

Grankulla Gymnastikförening 

Styrelsen 

PS - du följer väl oss på facebook.com/grankullagymnastikforening ? 

 

 


