
Hej alla medlemmar! 
 
I sommar, den 12-14 juni, ordnas FSG Festival i Närpes. Festivalen ordnas vart fjärde år, 
och består av torguppvisningar, galauppvisningar och en huvudfest på söndag. Mer info 
hittas här: https://fsg.idrott.fi/fsg-festival/. Nu har det blivit dags att göra den bindande 
anmälan till festivalen, så hoppas ni alla är med! Nedan finns all information ni behöver 
veta, men om ni har frågor kan ni vända er till mig, föreningens GYMP på 
elin.dolker@live.com / 0451371824. 
 
Anmälan 
Anmälan gör var och en personligen via följande länk https://www.lyyti.fi/reg/fsgf-narpes/se 
Deadline är den 15.3, för en försenad anmälan uppbärs en förseningsavgift på 20€.Det är 
möjligt att anmäla flera personer samtidigt, men notera att alla beställningar ska betalas i 
samband med anmälan. 
 
Reservera gärna lite tid då det är många detaljer som ska in i anmälningstjänsten. Vi tar upp 
alla måltids-, biljett- och klädbeställningar samtidigt som du anmäler dig till de olika 
programmen. Bekanta dig gärna med priser, uppvisningsplagg samt avbokningsvillkor innan 
du anmäler dig: https://fsg.idrott.fi/fsg-festival/anmalan/ 
 
Observera! 
Alla som deltar i festivalens uppvisningar (massuppvisningar eller föreningars egna program 
på galor eller torg) skall ha ett deltagarpass, också ”observatörer” – föräldrar och ledare, 
som bor på skola eller äter lunch på skola eller bokar hotellplats via förbundet (Med 
undantag för medföljande spädbarn eller barnvakter boende på hotell, som inte äter 
lunch/middag. Hotellplats för dessa måste dock bokas via förbundet).  
 
Tidtabell 
Tidtabellen för festivalen hittar ni via  https://fsg.idrott.fi/fsg-festival/anmalan/, scrolla ner på 
sidan. 
 
Mat och logi 
Under festivalen finns det möjlighet till inkvartering på skolgolv och inkvartering på hotell. 
Inkvartering bokas i första hand via föreningen. Anmälan till inkvartering i skolorna görs 
vid den allmänna anmälningen.  Skolinkvarteringen kostar 45€ för två nätter och inkluderar 
frukost. 
 
Hotellinkvartering 
I Närpes finns det begränsat med hotellplatser, och alla kan inte garanteras en hotellplats. 
Därför önskar jag att alla som önskar sova på hotell meddelar detta SENAST DEN 2.3 
via följande länk: https://forms.gle/LNHimfUW7SAdw9Ns8  
Om du önskar bo på hotell, anmäl dig inte ännu till festivalen, utan vänta på vidare 
instruktioner. 
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I Närpes serveras lunch serveras fredag, lördag och söndag till priset 10,50 € / 6,50 € (under                 
12 år). Middag serveras fredag och lördag till priset 10,50 € / 6,50 € (under 12 år). Det är                   
möjligt att beställa frukost på lördag och söndag för dem som övernattar på t.ex. YA´s               
sommarhotell eller andra privata boenden till priset 6,50 €/5 € (under 12 år). Kamratsitsen på               
lördag (K-18) kostar 45€. 

 
Massprogrammen 
Vid festivalens huvudfest visas totalt nio massprogram upp på gräsplan. Du kan bekanta dig 
med alla program genom att kolla in sidan https://fsg.idrott.fi/fsg-festival/program/ och följa 
länkarna till de enskilda programmens Google drive. I GGF uppbärs för träning av 
massprogrammen en skild träningsavgift på 40€. 
 
Dansmassen lärs ut i föreningen av Henrika Mohn. Programmet är rekommenderat för tjejer 
14 år och uppåt som är ivriga på att dansa fartfyllt. Träningarna ordnas på lördagar 
varierande tider mellan kl. 9-13, mer information om exakta träningstider fås av 
henrika.mohn@gmail.com. Kom gärna och testa på! 
 
Truppmassen har koreograferats och lärs ut i föreningen av Annika Lehto. Man deltar i de 
gemensamma träningar där alla ska vara med och de för egna åldersgruppen. Om du är 
intresserad och inte har fått information om de exakta träningstiderna, ta då kontakt med 
Annika annikaemilialehto@gmail.com  
 
Familjemassen lärs ut i föreningen av Anna Jern-Houttu. Programmet lämpar sig för barn i 
åldern 2-6 år tillsammans med en vuxen. Intresserade av programmet kan ta kontakt med 
Anna per mail anna.jern@gmail.com Välkomna med! 
 
Intresserade av motionsmassen för vuxna, hop on-programmet  och akrobatikmassen 
kan ta kontakt med GYMP Elin, så vet vi hur många som är intresserade och hur vi ska 
ordna träningarna. Vem som helst med ett deltagarpass kan anmäla sig till Hop-on 
programmet “dancedancedance”, vars lättaste del man kan öva för sig själv från videon. 
Barnmassprogrammet Bi Happy och seniordansprogrammet kommer inte att läras ut i GGF. 
 
Samövningar 
 
Alla massprogram övas i Tammerfors lördagen den 4.4, och dessutom ordnas 
obligatoriska samövningar i Grankulla den 16.5. 
 
I Tammerfors ordnas samövningar för alla deltagare lördagen den 4.4 i samband med FSGs 
vårmöte. Samövningarna är kostnadsfria och börjar kl. 11, närmare schema och information 
hittas här: https://fsg.idrott.fi/varmotesdag-i-tammerfors/. Anmälan sker senast den 19.3 via 
länken https://www.lyyti.fi/reg/Varmotesdag_8505. Anmälan och information om den 
obligatoriska samövningen i Grankulla kommer senare.  
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Galaprogrammen 
I Närpes ordnas det på fredag och lördag kväll galauppvisningar i Närpes ishall. Från GGF 
kommer vi att visa tre program: Fire Dance på fredagens gala, och Fireworks och 
Diamonds på lördagens gala. Fire Dance tar emot nya intresserade gymnaster, programmet 
kommer att tränas ca. 5 lördagar i april-maj. Kontakta anna.jern@gmail.com för mer info. 
Information om träning av Fireworks och Diamonds skickas ut till de berörda av koregraferna 
för respektive program.  
 
Deltagare i programmen behöver inte köpa en skild biljett till galan i samband med 
anmälning, men för övriga deltagare kan galabiljetter köpas i samband med anmälning. För 
sådana utan deltagarpass öppnar köpet av galabiljetter och biljetter till huvudfesten den 
20.3. Galabiljetterna kostar 15 € för vuxna 
10 € för ungdomar (12-17 år), studerande och pensionärer och 8 € för barn (3-11 år). 

Transport 
Mer info om transport till Närpes kommer senare, antagligen åker GGF med en eller flera 
gemensamma bussar. 
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