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Dackegymnasterna  
och 

Gymnastikförbundets Trupptävlingskommitté 
 

hälsar er välkomna till 
 

JSM 
9-10 dec 2017 

Teleborgshallen, Växjö 
 

Information 
Information kan fås genom: 

Tävlingsledare Hejaregatan 7, 35243 Växjö 
Tobias Björn E-mail: kansli@dackegymnasterna.se       
E-post: tavling@dackegymnasterna.se   Web: www.dackegymnasterna.se 
 
Tävlingen är i Teleborgshallen som ligger lite utanför centrum. Det kommer inte erbjudas 
någon skollogi till tävlingen utan vi hänvisar till hotell eller vandrarhem i Växjö. Det är totalt 
27 lag i tävlingen, 4 herr, 7 mixed, 17 damlag. Damerna kvalar på lördagen och final på 
söndagen. Herr och mixed har sin final på lördag kväll.  
 
Tävlingshall 
Teleborgshallen i Växjö. Karta 
 
Preliminära tider  
Fredag 
19.00-21.00 Förträning fredag 
 
Lördag 
08.45 Ledarsamling pool 1 dam 
09:00 Förträning pool 1 dam 
10:40 Tävling pool 1 dam 
12:45 Ledarsamling pool 2 dam 
13:00 Förträning pool 2 dam 
14.30 Tävling pool 2 dam 
16:30 Ledarsamling mix och herr final 
16.45 Förträning mix och herr final 
18.35 Tävling mix och herr final 
20:40 Prisutdelning  
 
Söndag  
09.00 Förträning Dam final 
10.30 Tävling final Dam 
12:15 Prisutdelning 
 
(se bilaga 1). 
 
Anmälda lag  
Se bilaga 2. En preliminär lottning har gjorts för att möjliggöra beställningar av resor utifrån 
när under helgen ert lag tävlar. Observera att denna lottning är preliminär och kan komma att 
justeras marginellt. Dock kommer inget lag att flyttas mer än en pool framåt eller bakåt.  

mailto:tavling@dackegymnasterna.se
http://www.dackegymnasterna.se/
https://www.google.se/maps/place/Teleborgshallen/@56.849975,14.8191624,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46572163ca2d3237:0x7581ad4a31f95e7c!8m2!3d56.849975!4d14.8213512


 

  

 
Tävlingsregler 
Samtliga tävlingsregler finns att hämta på www.gymnastik.se under rubriken tävling – 
truppgymnastik – tävlingsregler. Eventuella frågor kan skickas till ttk@gymnastik.se 
 
Mat och logi 
Lunch 70kr 
Middag 70kr 
Eventuellt kan även matpaket erbjudas på söndagen mer info om det i pm1 
 
Det kommer inte erbjudas möjlighet till skollogi vid denna tävlingen. Vi hoppas ni hittar bra 
boenden via de hotellen som är listade nedan eller andra hotell och vandrarhem i Växjö. 
 
Hotell Cardinal  
uppge ”Dackegymnasterna” vid bokning 
cc.cardinal@choice.se  
0470 - 72 28 00 
Enkelrum:   720 kr/natt 
Litet Dubbel (140 säng)  890 kr/natt 
Dubbelrum  990 kr/natt 
Trippelrum  1340 kr/natt 
 
Hotell Royal Corner   
uppge ”Dackegymnasterna 1208” vid bokning 
q.royalcorner@choice.se 
0470 - 70 10 00  

4-bäddsrum   1080 kr/natt 
3-bäddsrum   920 kr/natt 
Dubbelrum  760 kr/natt 
 

PM & Vänner Hotell 
Uppge ”Dackegymnasterna” vid bokning 
reservations@pmhotel.se 
0470 -75 97 00 
 
Enkelrum  1350kr 
Dubbelrum  1650kr 
Extra säng barn 300kr 
Extra säng vuxen  500kr 

 
Scandic Växjö 
 vaxjo@scandichotels.com 
 0470-73 60 00 
Scandic är Gymnastikförbundet partner gällande boende på tävlingar, konferenser och 
event. Hotellkedjan har ett attraktivt sporterbjudande till föreningar som väljer att bo på hotell 
i samband med tävling. Läs mer här: https://www.scandichotels.se/alltid-pa-scandic/sport, 
eller hör av dig till sport@scandichotels.com 
 
Elite Stadshotellet Växjö 
Uppge ”SM i truppgymnastik” vid bokning via epost eller telefon. 
RESERVATION.VAXJO@ELITE.SE 
0470-134 00                            
Dubbelrum: 950 kr 
Trebäddsrum: 1250 kr 
Fyrbäddsrum: 1550 kr (endast ett fåtal rum tillgängliga) 

http://www.gymnastik.se/
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javascript:void(0)
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Är ni intresserade av att boka transport mellan tävlingshall och boendet hör ni av er till oss på 
tavling@dackegymnasterna.se   
 
 
 
 
 
 
PM  
PM 1 skickas ut via mail 4 veckor innan tävlingen och PM 2 skickas ut 2 veckor innan 
tävlingen. 
 
 
Bilagor:  
1. Preliminärt tidsschema (ändringar kan förekomma)   
2. Anmälda lag      
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