
Grankulla gymnastikförening - infobrev april 2017 

 

I detta medlemsinfo berättar vi om följande: 

1. Föreningens våruppvisning måndagen den 15.5 
2. Ge viktig feedback genom Medlemsundersökningen 
3. Rösta på årets juniortränare 
4. Info om föreningens sommarläger 
 

1.Föreningens våruppvisning måndag 15.5 

Som avslutning på gymnastiksäsongen arrangeras föreningens traditionella våruppvisning 

måndagen den 15.5.2017 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 den hall där vi tränar normalt). 

 

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

fots eller med cykel om du kan. Hjärtligt välkomna på en fartfylld gymnastikkväll! 

 

2. Medlemsundersökning 

GGF medlemsundersökning är öppen t.o.m. 30.4.2017 och genom att besvara den 

hjälper du oss att utveckla verksamheten. Vi önskar att du förhåller dig med en öppen attityd 

när du svarar på våra frågor och ger ärlig feedback om vad som skötts bra eller dåligt. 

Undersökningen är riktad till såväl gymnaster som föräldrar. Vi önskar att föräldrarna hjälper 

sina barn med att öppna enkäten och möjliggör att även de kan besvara enkäten. Allas 

åsikter är viktiga för oss! 

 

Enkäten för barn: 

https://my.surveypal.com/157.-Sinettiseurojen-tyytyv%C3%A4isyyskysely---Lapset 

Enkät för ungdomar: 

https://my.surveypal.com/165.-Sinettiseurojen-tyytyv%C3%A4isyyskysely---Nuoret 

För föräldrar: 

https://my.surveypal.com/1051.-Pelis%C3%A4%C3%A4nt%C3%B6kysely 

 

https://my.surveypal.com/157.-Sinettiseurojen-tyytyv%C3%A4isyyskysely---Lapset
https://my.surveypal.com/165.-Sinettiseurojen-tyytyv%C3%A4isyyskysely---Nuoret
https://my.surveypal.com/1051.-Pelis%C3%A4%C3%A4nt%C3%B6kysely


Som sigillförening utförs enkäten i samarbete med Finlands Olympiska kommitté. Enskilda 

respondenter kan inte identifieras eftersom enkäten utförs anonymt. 

 

3. Val av årets juniortränare 

Röstning för årets juniortränare pågår! GGF delar ut årligen en juniortränarpokal till en 

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

kunnig. Du har möjlighet att påverka valet av årets juniortränare genom att gå till adressen 

https://www.webropolsurveys.com/S/4CE2062482F3CCE2.par , välj din kandidat från listan 

och klicka 'Skicka'. Ge också en kort motivering till varför just hen borde få pokalen i år. 

Röstningen är öppen tills den 5.5. Pokal till årets juniortränare delas ut på våruppvisningen 

15.5. 

 

4. Föreningens sommarläger 

I sommar har GGF möjlighet att erbjuda två sommarläger för ivriga gymnaster: 

 

(i) Sommarläger I: 5-9.6. 2017 i estetisk truppgymnastik och redskapsgymnastik. Lägret är 

riktat till alla truppgymnaster samt redskapsgymnaster i hobbygrupper eller i de yngre 

tävlingsgrupperna (RT1). 

 

(ii) Sommarläger II: 12-16.6.2017 för föreningens tävlingsgrupper i redskapsgymnastik 

(RT1-RT4). 

 

Priset för sommarlägren är 140 euro för fem dagar, inkluderar lunch i Kasabergsskolan. 

Mer information gällande sommarlägren hittar du på föreningens hemsida: 

http://www.ggf.idrott.fi/startsidan . 

Anmälningen sker via Jäsentieto, även den hittar du via föreningens hemsida under 

“Anmälan”: http://www.ggf.idrott.fi/anmalan/ . Anmälningar senast 2. maj! 

Vårens träningar fortsätter tills 14.5. Höstterminen sätter igång den 28.8.2017. 

 

Med varma vårhälsningar, 

Grankulla Gymnastikförening 

Styrelsen 

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

https://www.webropolsurveys.com/S/4CE2062482F3CCE2.par
http://www.ggf.idrott.fi/startsidan
www.facebook.com/grankullagymnastikforening

