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Under FSG:s Vårmöte 2009 i Jakobstad utsågs JKG & IF Drott till värdar för nästa FSG förbundsfest som 

går av stapeln i Jakobstad 8-10 juni 2012. Kick-off och startskott för denna stora fest sker 14 maj i 

Jakobstad, även om förberedelserna redan pågått i över ett års tid. 
 

Temat för festen är KÄRLEK som en naturlig del av Jakobstadssymbolerna Tro, Hopp och Kärlek. Logon 
är framtagen av Anki Molander (InWhite Design) och symboliserar gymnastik, dans och rörelseglädje - 

man som kvinna - och naturligtvis kärlek. 
 

Målet för förbundsfesten är klart och redigt: 2012 gymnaster i Jakobstad år 2012. Redan år 2000 var 

målet 2000 gymnaster i Mariehamn. “Den gången nådde vi inte ända fram, men den här gången 
hoppas vi på framgång. Och platsen är rätt. Jakobstad är en sann gymnastikstad med ett rikt 

föreningsliv och ett stort dansintresse”, säger FSG:s ordförande Ulrika Jansson, Karleby. 
 

Att ordna en förbundsfest kräver naturligtvis noggranna förberedelser och en bred stab. “Det roliga med 

JKG:arna är att de „pakar‟ sina arbetsuppgifter långt på förhand, så ingen annan ska hinna före”, säger 
JKG:s ordförande Mia Högkvist. Följdaktiligen är alla arbetsgrupper redan utsedda: Skolinkvartering & 

Hotell, Bespisning, Festkansli, Ljud&Ljus, Redskap&Utrustning, Huvudfesten, Galorna, Sponsorer, Trafik, 
Festtåg, Första hjälp, Presskontakt, Dekor, Workshops, Kamratsits, Gårdsfest, Reklam, Biljetter, Gåvor, 

Café, Kvällsandakt och naturligtvis  Budget.  
 

För det omfattande budgetarbetet ansvarar JKG:s ekonom Jenny Herrmans tillsammans med förbundets 

verksamhetsledare Baba Åkerberg. IF Drott representeras av Dan Backlund och Jan-Erik Nyman i den 
Lokala kommittén, och JKG:arna i kommittén framgår av bilaga 1. 

 
Programmet är preliminärt satt (bilaga 2). Huvudpunkterna är två stora galor fredag och lördag kväll i 

Kristallen, festparaden på lördag genom staden samt den stora huvudfesten på Centralplanen under 

söndagen. 
 

Förbundstruppledare och preliminära namn för utomhusmassprogrammen: 
Latino Annika Stenhäll Lill (Jakobstad)  
Flow & Slow Anna Jern (Grankulla/Helsingfors) & Alexandra Renlund (Vasa) 
Showdans Julia Gustafsson & Lina Smeds (Borgå) 
Cirkus/Redskapsgymnastik Dan Backlund (Jakobstad), Malin Pärus (Lappfjärd), Linda Ahlroos (Vasa) 
Boxercise Carina Björkman & Hjälpledare Hanna Hellman (Nykarleby) 
Final Sussie Åkerholm (Jakobstad) 
 
Förbundstruppledare och preliminära namn för inomhusmassprogrammen: 

Family Power Mia Högkvist (Jakobstad) 
Truppgymnastik Jaana Arola & Hjälpledare Catrin Swanström (Vanda) 
 

 
För mer upplysningar: 
Mia Högkvist JKG ordförande * tfn 050-325 90 83 
Baba Åkerberg FSG verksamhetsledare * tfn 040-545 2260 
Ulrika Jansson FSG ordförande * tfn 044-508 2737 

 


