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Hej alla gymnaster och föräldrar!! 

 

Vårterminen håller på att lida mot sitt slut, så här kommer litet information om slutet av våren och 

om höstterminens början. 

 

• Våravslutningen för klubbens yngsta gymnaster hålls i Gloriahallen måndagen den 18.5  kl. 

17.15 för måndags nybörjargruppen  2007-2006, torsdag 2009-2008 samt för gymnaster i andra 

grupper som inte är i skolålder och kl. 18.15 för måndags nybörjargrupperna 2009-2008 samt för  

2010 födda gymnasterna. Avslutningen genomförs som ett gymnastikpass som även föräldrarna och 

syskon får delta i. Gymnastikkläder och gott humör är det enda som behövs! (OBS! Föräldrarna och 

syskon är ej olycksfallsförsäkrade.) Efter gymnastik i hallen bjuder klubben på saft&glass på 

Gropen i 6:e våningen. För att reservera tillräcklig mängd ber vi gymnaster och föräldrar anmäla sig 

till tränaren med talongen nedan senast tisdagen den 12 maj. 

 

• Den egentliga terminen slutar i och med våravslutningen. 

 

• Observera att klubben ordnar dagläger i Gloriahallen i juni:   

för hobbygymnaster 8-12.6 kl. 10-15 (även barn som inte varit med i verksamheten tidigare är 

välkomna). Info på www.hgk.fi /juniorer och på anslagstavlan i 5:e våningen. 

 

• Höstterminen börjar tidigast måndagen den 18 augusti. Nybörjargrupperna inleder terminen med 

jumpajippo den 31.8 kl.18.00. Speciellt de yngsta nybörjarna från årets nybörjargrupper kan 

fortsätta i nybörjargruppen ett år till. Gruppindelningarna sätts ut på hemsidan www.hgk.fi i slutet 

av juni. Observera att vi till varje höst gör behövliga omorganiseringar av grupperna, för att 

grupperna skall vara så jämna som möjligt med tanke på ålder och nivå. Det innebär även att 

träningsdagar och –tider kan ändra. Vi räknar med att gymnasten fortsätter i klubben och placerar 

honom/henne i lämplig grupp, om vi inte fått meddelande om att han/hon slutar. Så meddela gärna 

om ert barn inte fortsätter hösten 2015. 

 

 

Trevlig fortsättning på våren & med hopp om att vi ses igen på hösten! Vid frågor, kontakta den 

egna tränaren eller Thomas Hellstén, thomas.hellsten@hgk.fi. 

 

 

_________________________________________deltar i HGK:s våravslutning i Gloriahallen 

Gymnastens namn + förälders namn 

 

kl. 17.15         kl. 18.15  (ringa in) 

 

Totalt deltar _________ barn och vuxna från familjen. 

 

 

______________________________________ 

Målsmans underskrift och godkännande 

 

 

RETURNERA ÅT DEN EGNA TRÄNAREN SENAST DEN 12 MAJ!! 

 


