
                                                        

 



                                                        

 

PM 1 
 

Dackegymnasterna och Gymnastikförbundets 
Trupptävlingskommitté 

hälsar dig 

VÄLKOMMEN TILL 

Växjö 

Den 8-10 december 
i Teleborgshallen 

 
Information 
Information och upplysningar lämnas av: 
Tobias Björn 
Tel 070-6333867 
E-Mail: tavling@dackegymnasterna.se 
 
Tävlings- och träningstider 
Se bilaga 1 och gällande Arrangörsreglemente.  
 
Anmälda lag 
Se bilaga 2.  
 
Anmälan och beställningar 
Bekräftelse på anmälan och beställningar ska vara oss tillhanda senast den 20 november. 
Insändes per mail eller post. Anmälan och beställningar är bindande. Arrangören äger rätt att neka 
för sent inkomna beställningar eller ta ut en förseningsavgift på 500:-/trupp. Se bilaga 3 (Anmälan) 
och bilaga 4 (Beställningar). 
 
Redskapsinformation 
Hallen kommer att vara utrustade med redskap ifrån LEG. Tumblinggolv (LEG), Hoppbord Tarpan 
(LEG), Dorado 36 och 40 fjädrar (LEG/PE Redskaper), Friståendemattor (LEG) 9 st 14x18 m, 
Även en trampett Eurogym MD super Elit 40 fjädrar (Eurogym) kommer finnas på plats. 
 
Redskapsskiss hittar ni i bilaga 8. Observera att tävlande förening endast har rätt att medföra egen 
trampett. Om truppen medför egen trampett ska den vara tillgänglig för alla tävlande trupper under 
den egna poolen. Om trampetten inte kommer att finnas kvar under övriga pooler/final ska 
trampetten avlägsnas från hallen direkt efter egen pool.   
 
Ansvarig ledare ska kontrollera Redskapsreglementet inför tävlingen, bland annat för att vara säker 
på att den egna trampetten är godkänd.  
 
I samband med förträningen kontaktar respektive trupps ledare redskapsansvarige om sina 
redskapsönskemål, uppställning och eventuell hjälp under tävlingen. Det är ledaren som är ytterst 
ansvarig för att redskapen står rätt inför varje tävlingsframträdande. 
 
Reglementen och bestämmelser 
Detta material finns på Gymnastikförbundets hemsida: www.gymnastik.se. Det är ledarens ansvar 
att ta del av samtliga reglementen och bestämmelser samt att kontrollera på hemsidan att man har 
den senaste versionen av dessa inför varje tävling.  
 
Ledarsamling 
Se tidsschema för helgen (bilaga 1). 

http://www.gymnastik.se/


                                                        

 

 
 
Slutgiltig startordning 
Slutgiltig startordning tas fram på Gymnastikförbundets kansli, 9/11 av tävlingsavdelningen. 
Skillnaderna från den preliminära lottade startordningen kommer att vara marginella.  
 
Tävlingslicens/Utbildningskrav 
Alla gymnaster ska ha giltig tävlingsförsäkring.  
 
Vid ackreditering skall ansvarig ledare bevisa att alla gymnaster har en giltig tävlingslicens genom 
att visa upp ett utdrag från Pensums register. Utdraget ska endast innehålla aktuella gymnaster 
(inte hela föreningens gymnaster) och gymnasterna ska skrivas i denna ordning även på 
deltagarlistan. Gymnaster som saknar tävlingslicens kommer inte att bli ackrediterade och får inte 
ställa upp i tävlingen. Deltagarlistan ska fyllas i i onlinesystemet för bedömningsunderlag, skrivas 
ut och signeras av ansvarig tränare: 
www.gymnastik.se/Tavling/Truppgymnastik/Bestammelser-och-reglementen/Bedomningsunderlag    
 
Enligt Utbildningskrav Tävling ska en mottagare ha giltig licens för säkerhetspassning på tumbling 
som motsvarar den nivå som gymnasterna tävlar på. På trampett från fri voltrotation ska två 
mottagare stå på nedslagsbädden varav en mottagare ska ha giltig licens för säkerhetspassning 
som motsvarar den nivå som gymnasterna tävlar på. Tränarnas utbildningsnivå fylls i på 
deltagarlistan. 
 
Domare 
Gymnastikförbundet tillsätter domare enligt gällande Bedömningsreglemente Trupp för 
Trupptävlingar. 
 
PM 2 
Under vecka 47 kommer PM 2 att sändas ut och innehåller startordning, träningstider, mattider etc. 
 
Hämtning av material 
Deltagarkort och deltagarplaketter etc. hämtas ut in informationen i Teleborgshallen.  
 
Tävlingshall 
Tävlingarna kommer att ske i Teleborgshallen. Skiss på hallen bifogas (se bilaga 6). 
 
Träningshall 
Hall för uppvärmning finns.   
 
Kost och logi 
För boende hänvisas ni till hotell och Vandrarhem i Växjö då vi tyvärr inte har möjlighet att erbjuda 
det till denna tävlingen. 
 
Anmälan om kost och eventuella entrébiljetter sker på beställningsblanketten. Kostnaderna för 
detta inbetalas samtidigt med övriga avgifter. Vid för sent inkommen beställning äger arrangören 
rätt att neka truppen kost och logi. 
 
Matsedel och mattider 
Vi erbjuder följande:  
Fredag  ca. kl. 16.30-19.30  Middag TacoBuffé 
Lördag  ca. kl. 11.30-13.30 Lunch Grillbuffé med Grillad kyckling/Karr´e 
 ca. kl. 16.30-18.30 Middag Pastabuffé (Köttfärsås, Carbonara etc)  
 
Söndag ca. kl. 11.30-13.30 Lunch Ris och kycklinggryta 
 
 
Laktosfria, glutenfria och vegetariska alternativ kommer att finnas och ska beställas i förväg. 

http://www.gymnastik.se/Tavling/Truppgymnastik/Bestammelser-och-reglementen/Bedomningsunderlag


                                                        

 

Vandrarhem/Hotell. 
För dig som önskar logi på vandrarhem eller hotell rekommenderar vi: 
 

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 
0470 -75 97 00 
reservations@pmhotel.se 
 
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) 
 
Logi för domare är bokat på Hotell Cardinal. 
 
 
Kommunikationer 
Så här kommer du till Teleborgshallen. Lokalbussar linje 1 och 5 går ifrån resecentrum till 
Teleborg. Karta bifogas (se bilaga 7). 
 
 
 
 

mailto:cc.cardinal@choice.se
javascript:void(0)
mailto:q.royalcorner@choice.se
tel:+46%20470%2070%2010%2000
mailto:reservations@pmhotel.se
mailto:vaxjo@scandichotels.com
javascript:void(0)
https://www.scandichotels.se/alltid-pa-scandic/sport
mailto:sport@scandichotels.com


                                                        

 

Transport 
Det finns möjlighet att boka transport. Anmälan om transport sker på Anmälningsblanketten (se 
bilaga 3 & 4). 
 
T-shirts, tröjor och deltagarplaketter 
Kläder finns till försäljning och kan beställas på Beställningsblanketten (se bilaga 4 och 8). 
 
www 
Besök gärna vår hemsida, www.dackegymnasterna.se 
 
Anmälningsavgift 
Gymnastikförbundet fakturerar anmälningsavgiften när tävlingen gått av stapeln. 
 
Administrativ avgift 
Arrangören äger rätt att ta ut en administrativ avgift på 500 kr/trupp (för tävlingar med max 12 
gymnaster). Se beställningsblankett, bilaga 4.  

Kom ihåg:  

Ifyllda handlingar ska vara Dackegymnasterna tillhanda senast den 20 november. Fyll i samtliga 
handlingar noga.  
OBS! Beställningarna är bindande och för sent inkomna beställningar kan nekas. 
 
 
Slutligen…  
önskar vi dig lycka till med träning och förberedelser inför tävlingen.  
Vi ser fram emot att få träffa dig och uppleva spännande tävlingar. 

 
 

VARMT VÄLKOMNA! 

Dackegymnasterna 

Bilagor: 

1. Tävlings- och träningsschema    
2. Anmälda lag     6. Skiss över Redskapen  
3. Bekräftelse på anmälan   7. Karta  
4. Beställningslista    8. Kläder 

 



                                                        

 

 

 
 

 


