
 

 

Gymnastikglädje och upplevelser 

Det följande storevenemanget inom gymnastiken i Finland har fått namnet Gymnastikens Suomi 

Gymnaestrada. Evenemanget samlar 10.000 deltagare till Åbo för att njuta av gymnastikfröjd från 

torsdag till söndag 7-10.6.2018. Utlovat är gymnastikuppvisningar på uteplan, i hallar och på 

estrader, klasstävlingar, utbildning och testningar, kvällsprogram och övrig underhållning. Kom för att 

känna glädje och få upplevelser, göra saker tillsammans och uppfyllas av avslappnad gemenskap. 

 

Alla med 
 
Suomi Gymnaestrada bjuder på strålande upplevelser för 
alla som deltar i gymnastikföreningarnas verksamhet från 
konditionsgymnaster till toppidrottare. Det finns 
mångsidig verksamhet för gymnaster och dansare, 
motionsgymnaster och tävlingsgymnaster, barn och 
vuxna – för hela den stora gymnastikfamiljen. Samla en 
trevlig grupp från din förening och kom till Åbo för att 
uppträda, tävla, trivas och bekanta dej med nya vänner. 
Med behövs också ett tillräckligt antal vårdnadshavare. 
 

 

 

Rikligt med möjligheter 
 
Under Suomi Gymnaestrada finns det att välja mellan: att 
uppträda på utomhusestrader eller under 
kvällsuppvisningar, att tävla i klasstävlingar, att prova 
tricks på prövningsstationerna, att delta tillsammans med 
tusentals andra i massuppvisningarna på uteplan. 
Storevenemanget samlar utövare och tävlande från alla 
olika gymnastikgrenar. 
  

 



Du behöver ett deltagarpass 
 
Till evenemanget anmäler man sig via den egna 
föreningen och samtidigt löser man in ett deltagarpass. 
Passens utbud, priser och innehåll publiceras under 
vårens lopp. Förutom passen är det möjligt att i förväg 
köpa måltider samt skol- eller hotellinkvartering. 
 

 
 

Föreningarnas Gympar 
 
Nu är det dags att utse föreningens Gymp d.v.s. 
föreningens kontakt- och ansvarsperson. Gympen är i en 
central roll som föreningens informatör, organisatör och 
gruppkoordinator. Gympen har intresse och tid att sköta 
projektet. E-post och nättillgång är nödvändiga 
arbetsredskap. 
Att anmäla Gympen går lätt genom att uppdatera 
Gympens roll i Nepton anmälningssystemet för rätt 
person. I fortsättningen skickas 
evenemangsinformationen direkt till de Gympar 
föreningarna har utsett. 
 
 

 

 

Kom för att delta i massprogram 
 
Suomi Gymnaestrada kulminerar i huvudfesten, där vi ser 
tusentals gymnaster och dansare i alla åldrar på planen. 
Massprogrammens koreografer är redan valda. Läs mera: 
voimistelu.fi/tapahtumat ja kilpailut/kansalliset 
tapahtumat. 
En noggrannare presentation av koreograferna och 
programmen kommer i början av året på nätsidorna. 
Instruktionskurserna för föreningarnas ledare hålls i 
september. 
 

 

 



Preliminärt tidsschema 
 
Utnämnande av Gymp, nu, via gymnaestrada.fi 
Tillfälle för Gymparna lö 9.9.2017 
Instruktionskurs massprogrammen sö 10.9.2017 
Instruktionskurs massprogrammen lö 16.9.2017 
Preliminära anmälningar 15.10.2017 
Beställning av uppvisningsdräkter 30.11.2017 
Bindande anmälningar 31.1.2018 (programmen) 
Massprogrammens samträningar mars/april 2018 
Efteranmälningar 15.4.2018 (begränsade möjligheter) 
Gymnastikens Suomi Gymnaestrada 7-10.6.2018 Åbo 
 
Vi förbehåller rätten till förändringar. 
Läs mer: 
* voimistelu.fi/tapahtumat ja kilpailut 
* gymnaestrada.fi (början av år 2017) 

 
 

Gör Suomi Gymnaestrada till din höjdpunkt för sommaren 2018 – och målet för sommaren 2019 den 

internationella World Gymnaestradan i Österrike! 

 

 


