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PM 

 

Dackegymnasterna hälsar er välkomna till Redskapscupen  

Nivå 5–6 & Pojk A den 7 mars 2020 i Teleborgshallen, Växjö 
 

Information om tävlingen lämnas av tävlingsansvariga: Lisbeth Åberg 070-629 21 91 kvällstid samt 

Dackegymnasternas kansli, dagtid (måndag 8:30–14:00, tisdag 13:00–19:00, torsdag 8:30–14:00).  

 

Ackreditering 

I huvudentrén se skyltar, senast 90 minuter innan start. Gäller även om ni har skickat in era underlag 

tidigare. Anmäl er när ni kommer. 

 

Bedömningsunderlag mejlas senast 1 mars till nyckelpigan54@hotmail.com. Invänta bekräftelse 

från Lisbeth att underlagen har kommit fram, annars får ni skicka om. På bedömningsunderlagen 

skriver ni lagnamn, klass och gärna startnummer. Ändringar kan göras på tävlingsdagen fram till 

90 minuter innan tävlingsstart. Ni får själva ta med er extra bedömningsunderlag (sex/per gren) till 

tävlingen för eventuella ändringar. 

 

Deltagarlista mejlas även den till nyckelpigan54@hotmail.com senast 1 mars. Glöm inte att alla 

gymnaster måste ha giltig tävlingslicens. Om ändringar, lämna korrigerad deltagarlista senast 90 

minuter innan tävlingsstart. 

 

Musik 

Musik mejlar ni till dackegymnasterna.musik@gmail.com, senast 1 mars. Vi vill ha en mp3-fil för 

vardera grenen (oavsett om ni har samma musik till tumbling och trampett). Tänk på att märka 

musiken med klass, startnummer, redskap och lag. T ex Klass 1, startnummer 3, tumbling, 

Dackegymnasterna lag 1.  Om vi får musik som inte är döpt enligt instruktionerna så skickas den 

tillbaka.  

 

Domarmöte 

Domarmöte 8:30. Lokal meddelas vid ankomst.  

 

Ledarsamling 

Lokal meddelas på plats  

Nivå 6      kl. 8:45 

Nivå 5 & Pojkar A    kl. 11:45 

 

Förträning 

Se separat dokument 

Nivå 6      kl.   9:00-ca 9:55 

Nivå 5 & Pojkar A    kl. 12:00-ca 12:40   

 

Defilering 

Nivå 6      kl. 10:00 

Nivå 5 & Pojkar A    kl. 12:50 

 

Hela laget defilerar in. Lagen ställer upp sig i föreningarnas bokstavsordning utanför tävlingshallen. 

Arrangerande förening defilerar in sist. Medtag föreningsflagga eller skylt.  
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Tävling 

Nivå 6      kl. 10:10-ca 11:20 

Nivå 5 & Pojkar A    kl. 13:00-ca 14:00 

 

Prisutdelning 

Nivå 6      ca kl. 11:30 

Nivå 5 & Pojkar A    ca kl. 14:10 

 

Endast första till tredje plats läses upp i respektive tävling. Första till tredje plats får gymnasterna 

medalj. För övriga lag går en ledare/lag fram och tar emot deltagarmedalj till laget.  

 

Redskap 

Under förträning och tävling finns det hoppbord, plintar, 32 fjädrars trampett, 36 fjädrars 

Doradotrampett, samt tumblinggolv. Tar ni med er egen trampett ska denna finnas tillgänglig för 

alla lag under förträning och tävling i den pool där ni tränar och tävlar.  

 

Anmälningsavgift 

300 kr per trupp och gren faktureras till respektive förening. Gäller även strykningar efter sista 

anmälningsdagen. Anmälningsavgiften ska vara betald innan tävlingsstart.  

 

Entré 

16 år och uppåt 50 kr. Yngre barn/ungdomar går in gratis.  

 

Kiosk 

Lättare fika, frukt, kaffe, te och godis finns till försäljning.  

 

Sjukvård 

Sjukvårdskunnig personal kommer finnas i hallen under dagen. 

 

 

Vi önskar Er varmt välkomna till Redskapscupen Nivå 5–6 & Pojk A och 

Dackegymnasterna. 

Lycka till med Era förberedelser och under tävlingen. 
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