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PM 1 
 

Information och upplysningar lämnas av tävlingsledare, Friedrich Molde 
E-mail: truppcupenosd@gmail.com  

Tel: 073-02 99 813 

 
Utlagd på hemsidan 27 februari 2019 
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Datum: Lördag 6 april och söndag 7 april 2019 
 
Plats: Östersund Arena, Arenavägen 27, 831 32 Östersund 
  
Tider: Lördag 

07:00  Arenan öppnar 
08.00-10:15 Uppvärmning och förträning pass 1 + 2 
10:20   Indefilering samtliga, följt av tävlingsstart pass 1 
11:45  Tävlingsstart pass 2 
13:00  Förträning pass 3 
ca 14:30  Prisutdelning för klass 8:an 
14:40  Tävlingsstart pass 3  
ca 17:00  Prisutdelning klass 7:an 
 
Söndag 
07:00  Arenan öppnar 
08.00-09:40 Uppvärmning och förträning pass 4 
09:50  Tävlingsstart pass 4 
12:00-13:17 Uppvärmning och förträning pass 5 
13:20  Tävlingsstart pass 5 
ca 15:30  Prisutdelning klasser 6:an, 5:an, 4:an och 3:an 

 
Tävlingsklasser: enligt inbjudan.  
 
Reglementen och bestämmelser som gäller för tävlingen finns på www.gymnastik.se och avsteg från 

dessa enligt tävlingsinbjudan på Östersundsgymnasternas hemsida.   
 
Tävlingshall: Tävlingen hålls i A-hallen, Östersund Arena 
 
Förträning: All förträning sker i tävlingshallen enligt förträningsschema. 
 
Uppvärmning: Uppvärmning sker schemalagd i gymnastikhallen.  

OBS! Ingen fri träning kan ske i gymnastikhallen då det samtidigt pågår träning för 
andra sektioner i föreningen i hallen. Gymnasternas ledare ansvarar för sina 
gymnaster. Gymnaster utan ledare får inte vistas i gymnastikhallen. I denna hall får 
man bara använda sig av redskap avsedda för truppgymnastik.  

 
Musik: Vi använder oss av sporteventsystems.se där musik ska laddas upp och 

bedömningsunderlag och deltagarlistan fyllas i. Alla lag kommer att få en personlig 
inloggning till systemet inom kort. Musik enligt reglemente (dvs. utan text/sång) 
laddas upp som MP-3 ljud-fil senast 2019-03-22. Lagledare ska ha med sig reservmusik 
på USB-minne (OBS, inte på telefonen).  

 
Information om laget: Har ni inte lämnat in information om laget i anmälan ska det lämnas in senast 

i samband med ackrediteringen. 
 
Betalning: All betalning sker via fakturering till resp. lag. Beställningarna faktureras samtidigt med 

administrationsavgift och ska vara inbetalat senast 2019-03-22. 
 
t-shirt/linnet: Delas ut i samband med ackrediteringen. Ingen försäljning på plats.  
 
Mat: All mat kommer att serveras på Östersund Arena, dvs. frukost, lunch och middag. 

http://www.ostersund.se/uppleva-och-gora/arenor-for-stora-evenemang/ostersund-arena.html
http://www.gymnastik.se/
http://www.ostersundsgymnasterna.se/nyheter/?ID=165198&NID=406510
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Boende:  Övernattning sker på Friggaskolan, i klockhuset på Solliden. Gångavstånd via Arctura 

och Skidarena ca 2km.  Ev. behov av bil/busstransport till och från tävlingsarenan.  Ta 
med egen sovutrustning (luftmadrass/liggunderlag, sovsäck, kudde). Varje förening 
ansvarar även för städning vid utflyttning. Om rummen inte godkänns vid 
städbesiktning debiteras föreningen 500,- per rum efter tävlingen. 

 
Transport: Transport fram och tillbaks till tävlingsplatsen eller boendet ordnas av lagen själva. 

Busstrafik Centrum – Östersund Arena nettbuss.se linje 14 
 
Inträde: Under 16 års ålder: fri entré. För icke-deltagare över 16 års ålder: 100,- för lördag och 

söndag. 60,- för enbart söndag. Betalas via swish eller kontant. 
 
Kvällsnöjen i Östersund: Storsjöbadet, Bowlinghallen, Biostaden, Multichallenge, … 
 
PM 2: PM 2 läggs ut på Östersundsgymnasternas hemsida v.09 och info om det skickas ut till 

mailadressen som har angetts i anmälan. 
 
Redskapsinformation: 

• Hallarna kommer att vara utrustade enligt redskapsförteckning.  

• Uppställning i enlighet med SvGF domarplacering och redskapsskiss.  

• Vid samtidig förträning på plinthopp och fristående kommer plintuppställningen att 
vara vänd åt motsatt sida än trampett- och bordhoppuppställningen. 

• Deltagande förening har rätt att medföra egen trampett. I så fall får trampetten 
användas av alla deltagande trupper och hanteras som arrangörens trampetter under 
tävlingen. OBS! Det är inte tillåtet att ändra på inställningar på dessa trampetter av 
några andra än den förening som äger trampetten. 

• Ledarna är själva ansvariga att kontrollera att rätt trampett/satsbräda är framställd 
och redskapen är korrekt inställda före sin grupps tävlingsstart.  

• Tumbling: enl. Nat.BedReg ska sista övning landas i landningsområdet, oavsett klass  
 
Redskapsförteckning: 

• Tumblinggolv Eurogym (enl. reglementet); ansatsklossar 16m 
• Trampetter Eurogym (ungdom, junior, senior; seniortrampetten med fast lutning) 

• Trampetter Eurotramp (barn) 

• Hoppbord, ansatsvåder, nedslagsbäddar Eurogym 
• Satsbrädor AAI-Stratum 

• Plint KGM-AB 

• Nedslagbädd plinthopp, tjockmatta (350x80x20cm) Eurogym 

• Extra säkerhetsmatta trampett/tumbling Eurogym  
• Fristående mattvåder LEG med vit markering av tävlingsytan och mittpunkt 

 
 
 

https://www.nettbuss.se/tidtabeller/stadsbuss/ostersund/tidtabeller-ostersund
http://storsjobadet.se/
http://www.bowlinghallenpolaris.se/
http://www.sf.se/biografer/ostersund-biostaden/
http://multichallenge.se/

