
 

Grankulla gymnastikförening - Infobrev november 2017 

I detta medlemsinfo berättar vi om följande: 

1. Fotografering av GGFs grupper/trupper 
2. Terminen för barngrupper/intressegrupper som tränar i 

Mäntymäki slutar 3.12 
3. Truppgymnastikens julfest 10.12 i Bollhallen  
4. GGF Klubbmästerskap i redskapsgymnastik 18.12 
5. Vårterminen startar 8.1.2018  

 
Du kan också läsa infobrevet på adressen: http://www.ggf.fi 

1.  GGF ordnar fotografering av alla gymnastikgrupper 20.11 - 4.12 
 

GGF ordnar fotografering av alla gymnastikgrupper inom november - december 2017. 
Fotograferingen sker av Expressfoto och innefattar både gruppfoto och individuella 
foton av varje gymnast.  
 
För att möjliggöra att Ditt barn kan delta i fotograferingen, vänligen fyll i blanketten 
som du får av barnets egen ledare med tillstånd till fotograferingen. Det finns 
inget måste att köpa några bilder, men eftersom GGF kommer att få alla gruppbilder 
gratis, så hoppas vi att alla gymnaster deltar i åtminstone gruppbilden. Man kan 
själv bestämma om man dessutom vill ta en individuell bild samt köpa gruppfotot själv.  
 
Ett schema över fotograferingstiderna för olika grupper / trupper kommer att sättas upp 
på föreningens hemsida (http://www.ggf.fi//om-oss/aktuellt//). Där hittar Du även 
blanketten gällande fotograferingen.  

2.  Terminen för barngrupper/intressegrupper i Mäntymäki slutar 3.12	
 

Gymnastikterminen för barn- och intressegrupper som tränar i Mäntymäki skola tar slut 
3.12.2017, pga att skolan stänger gymnastiksalen. Mera info från egen ledare! 

 
3. Truppgymnastikens julfest söndagen 10.12  
 

Välkomna alla föräldrar och andra nära&kära till Truppgymnastikens julfest 10.12 kl 15-
16:30 i Bollhallen. Temat för festen är Finland 100 år, och det finns ett litet cafébord där 
man kan köpa kaffe och dylikt för kontanter. Varmt välkomna! 
 



 

4. GGF klubbmästerskap i redskapsgymnastik 18.12  
   

Redskapens tävlingsgrupper ordnar klubbmästerskap och julfest 18.12. kl. 18.00. i 
Bollhallen. Publik är varmt välkommen! 
 

5. Vårterminen startar 8.1.2018  
  

Vårterminen kör igång fr.o.m. måndagen den 8 januari 2018. Skild anmälan till 
vårterminen behövs inte, utan alla höstens gymnaster fortsätter automatiskt i samma 
grupp/trupp. Ifall gymnasten slutar bör man dock annullera platsen själv via 

Jäsentieto (länken hittar Du här: http://www.ggf.fi/anmalan-och-avgifter/anmalning/).	

	

 
Vi önskar alla gymnastikglädje för resten av terminen, samt fridfull juletid!  
 
Grankulla Gymnastikförening / styrelsen 
 

PS. Kom ihåg att även följa oss på facebook: www.facebook.com/grankullagymnastikforening  


