
Grankulla gymnastikförening - Infobrev april 2018 

I detta medlemsinfo berättar vi om följande: 

1. Föreningens våruppvisning måndagen 14.5 

2. Försäljning av GGF-produkter 

3. Info om föreningens sommarläger 

4. Hänt i föreningen 2017-2018 

 

Du kan också läsa infobrevet på adressen:  

http://www.ggf.fi/om-oss/aktuellt/ 

1. Våruppvisning måndag 14.5 

Som avslutning på gymnastiksäsongen arrangeras föreningens traditionella våruppvisning 

måndagen 14.5.2018 kl. 18.00 i Bollhallen i Grankulla (Stationsvägen 23).  

- Uppvisningen tar ca. 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! 

- Publiken släpps in i salen 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. hallen där GGF tränar normalt).  

- Eftersom antalet parkeringsplatser är begränsat i området kring bollhallen, kom gärna till 

fots eller med cykel om du kan. Hjärtligt välkomna alla! 

2. Försäljning av GGF-produkter 

GGF kommer att erbjuda möjlighet att köpa föreningsprodukter före vårens sista tävlingar. 

Dessa produkter säljs också i samband med vårfesten. GGF-gympapåse kostar 14 euro och 

GGF-vattenflaska 10 euro. Vänligen reservera kontanter med!  

3. Föreningens sommarläger 

I sommar erbjuder GGF tre sommarläger för ivriga gymnaster: 

(i) Sommarläger I: 4.-8.6.2018 läger i estetisk truppgymnastik. Lägret är riktat till alla 

truppgymnaster samt övriga gymnaster som är intresserade av att prova estetisk 

truppgymnastik. Lägret hålls i Kasabergsskolan. 

(ii) Sommarläger II: 6.-9.8.2018 för redskapsgymnaster i föreningens tävlingsgrupper (RT1-

RT5). Lägret hålls i Bollhallen. 

(iii) Sommarläger III: 6.-9.8.2018 redskapsgymnastik för alla intresserade (hobbynivå). 

Lägret hålls i Bollhallen. 

 

http://www.ggf.fi/om-oss/aktuellt/


Tilläggsinfo om junilägret i estetisk truppgymnastik samt augusti-lägren i redskapsgymnastik 

finns på hemsidan. 

 

Priset för sommarläger I är 140 euro för fem dagar, inklusive lunch i Kasabergsskolan. Det 

finns även möjlighet att delta 4 dagar till priset 125 euro. Priset för sommarläger II och III är 

125 euro för fyra dagar, inklusive lunch i Kasabergsskolan. Det finns även möjlighet att delta 

3 dagar till priset 96 euro.Anmälningen till sommarlägren sker via Jäsentieto, länken 

hittar du via föreningens hemsida under “Anmälan och Avgifter”: 

http://www.ggf.fi/anmalan-och-avgifter/anmalning/ 

Välkommen med! 

 

4. Hänt i föreningen 2017-2018 

Under verksamhetsåret 2017-2018 har föreningen haft fokus på utbildning av sina ledare. 

GGF erbjuder kontinuerliga möjligheter till sina ledare att delta i grenspecifika kurser och 

domarutbildning via Gymnastikförbundet. Under verksamhetsåret har GGF:s ledare deltagit i 

ca. 40 kurser och utbildningar. Även föräldrarna har haft möjlighet att delta i utbildning 

gällande förebyggande av idrottsskador. 

 

Därtill har föreningen investerat i en hel del nya redskap och annan utrustning i syfte att öka 

kvaliteten på verksamheten. Från och med hösten 2018 kommer vi att ha en ny RG-matta för 

truppgymnaster att träna på! Föreningen har även förnyat sin hemsida för att förbättra 

tillgång till information för sina medlemmar. 

 

GGF:s syfte är att erbjuda mångsidig och högklassig verksamhet för alla sina medlemmar, 

både hobby- och tävlingsgymnaster. Föreningen har ansökt om mera träningstider samt 

ändamålsenligare träningsutrymmen från Grankulla stad eftersom Bollhallen ofta upplevs 

som väldigt full av gymnaster under träningarna. Föreningen kommer även i fortsättningen 

att satsa på utbildning av sina ledare såväl inom gymnastiken i sig men även inom områden 

som fysisk hälsa och välmående. Vi fortsätter med vår vision att erbjuda Gymnastik, Glädje 

och Föreningsgemenskap åt alla våra medlemmar i form av positiva upplevelser och gott 

kamratskap! 

* * * 

 

Vårens träningar fortsätter tills 13.5.2018. Höstterminen sätter igång 27.8.2018.  

Följ med hemsidan www.ggf.fi för närmare info om höstens grupper, anmälning samt 

träningstider. 

 

Med soliga vårhälsningar, 

http://www.ggf.fi/wp-content/uploads/ggf-sommarla%CC%88ger1-2018.pdf
http://www.ggf.fi/ggf-ordnar-sommarlager-i-redskapsgymnastik-i-augusti/
http://www.ggf.fi/anmalan-och-avgifter/anmalning/
http://www.ggf.fi/
http://www.ggf.fi/


Grankulla Gymnastikförening 

Styrelsen 

 

 

Kolla in GGF på Instagram och Facebook: 

https://www.instagram.com/ggfgymnastics/ 

www.facebook.com/grankullagymnastikforening 

 

 

 

https://www.instagram.com/ggfgymnastics/
http://www.facebook.com/grankullagymnastikforening

