
 

Grankulla gymnastikförening 

      

MODELL FÖR BREV TILL MEDLEMMAR 

Denna modell är ett hjälpmedel för ledarna vad gäller kommunikationen till våra medlemmar (gymnasterna och deras 

föräldrar). Använd exemplen här under som botten när du skriver brev (e-post) till medlemmarna.  

Några tumregler att följa i varje brev du skriver är följande: 

- Ämnet (”subject”) för ditt e-post skall vara tydligt och ha t.ex. följande upplägg ”GGF – gruppens namn – 

ämnet”, t.ex. ”GGF – Redskap 1 – Information om höstterminen”, ”GGF – Trupp Pärla – Information om FSGM” 

eller ”GGF – Jumpaskola A –  Sportlovet” 

- Använd mellanrubriker för att skapa struktur på brevet. Skriv mellanrubrikerna med STORA BOKSTÄVER 

eftersom all formattering (t.ex. färg, kursivering, ”bold”) inte syns om man läser e-postet t.ex. på telefon). 

- Kom alltid ihåg att skriva ditt namn och din telefonnummer i slutet av e-posten.  

- Vi använder inte talspråk i e-post och det är viktigt att skriva utan stavfel och på ett hövligt sätt för att ge ett 

professionellt intryck. 

- Ifall du vet att det är många föräldrar i din grupp som inte kan svenska så kan du inkludera en kort 

sammanfattning i slutet på t.ex. finska. Men vi är en svenskspråkig förening så vi använder i första hand alltid 

svenska i vår kommunikation.  

- I slutet av varje brev kan det vara bra att alltid lista alla kommande händelser t.ex. under rubriken ”VIKTIGA 

DATUM” 

Och kom ihåg att föräldrar kan få upp till hundra e-post per dag och att du därför bör vara så tydlig och så kortfattad 

som möjligt i din text. Men håll alltid en positiv ton på ditt brev – jumppan skall vara en glad sak!  

 

Här under finns följande exempelbrev: 

1. Information vid terminsstart 

2. Information om evenemang (t.ex. tävling, läger) 

3. Information om klädbeställning 

4. Information inför terminens slut 

 

 



EXEMPEL 1 – INFORMATION VID TERMINSSTART 

 

Hej alla barn och föräldrar! 

Välkomna till en ny termin i GGF. Det är roligt att ha dig/ditt barn med i Jumpaskolan. Här följer lite viktig information 

om terminen.  

OM GRUPPEN 

Jag, Lena, är ledare för gruppen och vi jumppar i Mäntymäki skola varje tisdag kl. 17-18. I gruppen är det 18 glada 5-6 

åringar och det skall bli roligt att lära känna dom alla! Vi vill gärna börja jumppa direkt kl. 17 så kom gärna i tid så att 

barnet hinner byta om innan kl. 17. Eftersom det är en grupp i salen innan vår timme så väntar vi i omklädningsrummet 

tills det blir vår tur.  

SPELREGLER 

GGF är en Sigillförening och detta betyder att vi följer vissa kvalitetsriktlinjer. Detta betyder att vi t.ex. har spelregler med 

alla grupper. Dessa spelregler diskuterar vi i varje grupp. Spelreglerna innehåller sådant som att vi inte mobbar, att vi 

inte har tuggummi under jumppan och att vi säger hej och hej-då. Jag återkommer till dessa lite senare under terminen.  

FRÅNVAROANMÄLAN 

Det är viktigt att ni meddelar ifall ert barn inte kan komma till jumppan. Smidigast går det via sms till mig (telefon 040-

1234567). Meddela gärna senast ett dygn innan jumppan så att jag kan planera jumppan enligt det. Ifall det är färre än 

3 barn som kan delta så inhiberar vi jumppan.  

UTRUSTNING  

Barnen skall ha på sig bekväma kläder under jumppan. T.ex. jumppatights och en t-skjorta, det går även bra att ha en 

jumppadräkt. I salen är vi barfota eller så har vi tossor på fötterna. Kom även ihåg en vattenflaska.  

VIKTIGA DATUM 

- Tisdagen den 20.9 har vi ”öppet hus” under jumppan och då är alla föräldrar välkomna att följa med 

jumppatimmen 

- Under höstlovet den 22-25.10 har vi ingen jumppa 

- Terminen tar slut 14.12 och den sista jumppatimmen för vår grupp är 12.12.  

INFORMATION 

Jag kommer att skicka ut information via e-post under terminens gång. Utskicket sker via vårt Jäsentieto-program så ifall 

ni vill ha informationen till en annan e-post adress är det bara att gå in i Jäsentieto och ändra er e-post adress där.  

VIKTIGA LÄNKAR 

Vår hemsida är ggf.idrott.fi Följ gärna med hemsidan regelbundet eftersom föreningen meddelar om t.ex. inhiberad 

jumppa där via.  

 



Ifall ni har frågor är det bara att ringa eller skriva till mig.  

vänliga hälsningar, 

Lena Ledare, ledare 

telefonnummer 040-1234567 

 

 

EXEMPEL 2 – INFORMATION OM EVENEMANG 

 

Hej alla gymnaster och föräldrar! 

Här följer lite viktig information om följande tävling, FSGM, i Kristinestad den 13.4.2017.  

RESAN 

Alla gymnaster från GGF reser tillsammans med buss. Avfärd sker kl. 16 fredag 12.5 från Grankulla tågstation. Vi 

kommer hem på lördag kväll kring kl. 21. Föreningen sänder ut faktura för bussresan efter tävlingen. Bussen kommer att 

kosta ca 20 euro per person.  

MAT OCH LOGI 

Vi övernattar på Kristinestads skola där vi även serveras kvällsmål och frukost. På tävlingsplatsen (Kristinahallen) får vi 

lunch. Föreningen sänder även ut en faktura för maten och login (35 euro) efter tävlingen. Gymnasterna skall ha med 

mat för bussresan samt pengar för att köpa mat under resan hem.  

UTRUSTNING  

Packa följande 

- Tävlingsdräkten samt tillhörande tights, hårgrejer, tossor osv.  

- GGF-träningskläder 

- Matsäck och vattenflaska 

- Madrass, kudde, täcke och lakan (eller sovsäck) 

- Handduk, pyjamas och toalettsaker 

- Mediciner 

Alla gymnaster måste orka bära sin egen packning så kom ihåg det när ni packar.  

FÖRÄLDRAR MED PÅ RESAN 

Meddela mig ifall du som förälder vill följa med på resan så skall vi ordna det.   

VIKTIGA DATUM 



- Följande tävling är den 3.5 i Vanda (Voimisteluliiton Mestaruuskisat) och det är viktigt att meddela mig senast 

20.4 ifall er dotter inte kan delta.  

- Vårfesten blir måndagen den 13.5 

- Terminen tar slut 30.5 och den sista jumppatimmen för vår grupp är 28.5. 

- Information om följande termin sänder vi ut i slutet av maj 

  

Ifall ni har frågor är det bara att ringa eller skriva till mig.  

vänliga hälsningar, 

Tina Tränare, tränare 

telefonnummer 040-1234567 

 

 

EXEMPEL 3 – INFORMATION VID KLÄDBESTÄLLNING 

 

Hej alla gymnaster och föräldrar! 

Här följer lite viktig information om beställningen av jumppadräkt.  

GYMNASTIKDRÄKT 

Alla i gruppen skall ha en likadan dräkt och vi beställer dräkterna tillsammans. Jag behöver information om storleken för 

er dotter senast den 20.2. Ni kan prova dräkterna (för att bestämma storlek) i samband med träningen på onsdag. 

Dräkten kommer att kosta ca 100 euro och föreningen sänder ut en faktura över detta.  

FRIVILLIGA SÖKES! 

Den 12.5 ordnar föreningen tävling och vi behöver frivilliga föräldrar till följande roller: 

- Första hjälp ansvarig 

- Cafégruppen 

Meddela mig ifall du kan tänka dig att ställa upp för föreningen och gymnasterna. 

VIKTIGA DATUM 

- Söndag 20.3 har vi extra träning kl. 10-14 i Bollhallen 

- Gör anmälan för tävlingen den 20.4 via denna länk: <länk> senast den 1.4 

 

Ifall ni har frågor är det bara att ringa eller skriva till mig.  



vänliga hälsningar, 

Tina Tränare, tränare 

telefonnummer 040-1234567 

 
 

 

EXEMPEL 4 – INFORMATION VID TERMINENS SLUT 

 

Hej alla gymnaster och föräldrar! 

Här följer lite viktig information inför terminens slut. Men först vill jag tacka er alla för ett fint år tillsammans och hoppas 

att vi ses igen i höst! 

SISTA JUMPPATIMMEN 

Den sista timmen är onsdag 10.5. Då har vi temat ”sommar och sol” och alla gymnaster får gärna ha på sig något extra 

somrigt.  

VÅRFESTEN 15.5 

Vårfesten är den 15.5 kl. 18 i Grankulla Bollhall. Alla föräldrar, syskon, vänner osv. är välkomna med! Gymnasterna skall 

vara på plats kl. 16:30 så att vi hinner värma upp och köra genrep. Flickorna skall ha på sig jumppadräkten samt håret 

fastsatt.  

NÄSTA TERMIN  

Nästa termin kör igång i augusti/september. Håll utkik efter närmare information på vår hemsida mot slutet av juli. Ni 

som varit med i jumppan detta år har förkörsrätt var gäller anmälan till nästa år.  

 

Ifall ni har frågor är det bara att ringa eller skriva till mig.  

vänliga hälsningar, 

Tina Tränare, tränare 

telefonnummer 040-1234567 

 


