
   

  Förbundsmästerskap, FSGM –  mångkamp och lag 

 

28-29.3 2015, i Mariehamn, Bollhall 
Lokal arrangör: Mariehamns gymnastikförening 

 
Tävlingsklasser:   

   
Pojkar klass 1a 
Pojkar klass 1b                            Flickor klass B, yngre och äldre  
Pojkar klass 2   Flickor klass C, yngre och äldre  
Pojkar klass 3   Flickor klass D, yngre och äldre 
Pojkar klass 4   Flickor klass E 
Pojkar klass 5   Flickor klass F 
Pojkar klass 6 
Seniorer 
 
Årets mångkamp går av stapeln i Mariehamn (Bollhalla, Norrbölevägen, 22100 Mariehamn) den 28-29 mars. HGK har beställt 
övernattning och morgonmål på Ålands Idrottscenter i Godby, middagen på lördagen i Bollhallen och på söndagen har vi beställt 
middag på Viking Line 

 
Avfärd: Start  fre 27.3 kl. 17.30 från Paavo Nurmis staty vid Olympiastadion. Vi åker med hyrd buss (Ventoniemi), och 

 Viking Line från Åbo. 
 

Hemkomst: Hemfärden sker på söndagen den 29.3 med start kl. 14.25 med Viking Line från Mariehamn. Färjan kommer till 

 Åbo 19.50, vilket betyder att bussen är ca 22.30 vid Paavo Nurmis staty.  
 

      
Övernattning och morgonmål 

De som bokar kost&logi sover på Ålands Idrottscenter och äter morgonmålet där. Vi sover i sovsalar i sängar, och det finns täcke, 
dyna och linnen på Idrottscentret. Kostnaderna för två nätter, två morgonmål samt två middagar, en på Bollhallen och en på Viking 
Line kostar 60 euro för gymnasterna.  
 
Klubben subventionerar en dela av resan , gymnasterna betalar själv för kost&login samt en del av resekostnaden, totalt ca. 100 € 

som faktureras i efterskott. Vi hoppas föräldrar kommer med på resan. De föräldrar som kommer med på HGK.s arrangerade resa, 
kontakta Thomas Hellstén angående resekostnaderna.  
 
Vi har fyra hytter till gymnasternas förfogande på vägen till Åland, och två hytter på vägen tillbaka. 

  
Har du frågor, vänd dig till den egna tränaren eller Thomas Hellstén (040 588 3234) eller juniorer@hgk.fi 
 
 
 

 
 
Anmälningen tas emot av den egna tränaren senast den 25.2.2015. Vid anmälningen ange följande uppgifter: 
 
 
 
____________________________________________________________________ 
1) Gymnastens namn 
 
___________________________________________________________________ 
2) Födelsedatum 
 
____________________________________________________________________ 
3) Gymnasten kommer med HGK:s arrangerade skjuts (buss/färja), JA eller NEJ 

 
____________________________________________________________________ 
4) Gymnasten beställer kost&logi, JA eller NEJ 
 
____________________________________________________________________ 
5) Förälder som kommer med på resan 
 
____________________________________________________________________ 
6)Förälderns födelsedatum (behövs för bokning av färjans biljett) 
 
TRÄNAREN FYLLER I: 
 
___________________________________ 
Tävlingsklass 
 


