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Datum: Lördag 30 april och söndag 1:a maj 2022 
  
Plats: Östersund Arena, Arenavägen 27, 831 32 Östersund 
  
Tider:  Alla tider och andra relevanta uppgifter för tävlingen finns utlagda på hemsidan.  

 Varje lag ansvarar själv att sammanställa en egen tävlingsplanering utifrån dessa 
uppgifter. 

 
Tävlingshallen: Vi är tvungna att arrangera tävlingen med is under ett evenemangsgolv i 

tävlingshallen. Det pga pandemirelaterad försening i slutspelsserien för ishockey 
och isen hinner tyvärr inte tas bort innan vårt arrangemang. Var därför noga med 
att ha något över tävlingskläderna innan det är dags för er grupps tävling! 

 
Läktare: Läktaren delas in i en läktare för deltagare och en åskådarläktare. Det för att 

underlätta för tävlingsdeltagarna. Kolla gärna på bilden som är utlagd på hemsidan. 
 
Förträning: All förträning sker i tävlingshallen.  
  
Indefilering: Samtliga gymnaster ska delta i indefileringen. Alla deltagande lag går i en bana 

igenom tävlingshallen. Den arrangerande föreningen går först följt av alla 
deltagande föreningar. Föreningar i bokstavsordning, föreningarnas lag i 
bokstavsordning. Ta gärna med föreningsfana och/eller skylt. Det finns många 
fanhållare för placering av fanan under tävlingen i tävlingshallen. 

 
Prisutdelning: enligt tidsschemat. Prisutdelning för klasserna 7:an till 9:an hålls på lördag kväll. 

Klasserna 3:an till 6:an har prisutdelning på söndag, ca kl 13:00. 
 
Domarmöte: Lördag klockan 08.00, samling i rummet markerat som ”Domarrum” i bifogad 

ritning. Söndag, möte enligt vad som bestäms på lördagen. 
 
Ledarmöte: Lördag klockan 08.15, samling i rummet markerat som ”Mötesrum” i bifogad 

ritning. Söndag endast om behov finns (meddelas då på lördagen). 
 
Ackreditering: Ackrediteringen kommer att ligga i Foajén, direkt vid huvudingången till Östersund 

Arena. Den kommer att vara bemannat under hela tävlingen och fungerar som 
infocenter. Hit vänder Ni Er med Era frågor under helgen. Ackrediteringen är öppet 
fredag kväll kl. 18-21 och på lördag morgon från kl. 07:00. 
 
Att vara ackrediterad innebär att vara registrerad som deltagare i truppen, som 
föreningsansvarig, tävlande gymnast, reservgymnast eller ledare. Ackreditering ska 
ske av ansvarig ledare på plats så snart som möjligt efter att truppen är på plats i 
hallen (men absolut senast 1,5 timme innan tävlingsstart på lördagen, dvs. kl. 
08:00). Om ackreditering inte görs i tid, i enlighet med ackrediteringsreglerna (se 
Tävlings-bestämmelser Trupp), så nekas truppen deltagande i tävlingen. 

 
 OBS! Tävlingen börjar samma tid för samtliga klasser och lag, oavsett när resp. 

klass/lag har sin tävlingsstart. Därför gäller ackrediteringstiden för samtliga 
deltagande lag! 

 
Vid ackreditering ska följande lämnas in: 

1. Deltagarlista 
 Deltagarlistan fylls i Sporteventsystems.se, skrivs ut och signeras av ansvarig tränare 

för att lämnas in vid ackrediteringen. Observera att gymnasterna ska skrivas i samma 

https://www.ostersund.se/uppleva-och-gora/idrott-fritid-och-friluftsliv/idrottshallar/ostersund-arena.html


2022-03-14 

Östersundsgymnasterna önskar alla hjärtligt välkomna! 

ordning som de står på Pensumlistan.  Tränarnas utbildningsnivå fylls i på 
deltagarlistan. 

 Gällande antal passare hänvisar vi till SvGF aktuella regler kring utbildningskrav 
http://www.gymnastik.se/Utbildning/Utbildningochutbildningskrav/Utbildningskrav/ 

 
2. Tävlingslicens 

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. Ansvarig ledare skriver sin signatur på 
ackrediteringsblanketten som finns hos arrangörens ackrediteringsansvarig när alla 
blanketter lämnats in och utdrag från Pensums register visats upp. 
Utbildningskrav: 
Mottagare med giltig licens för säkerhetspassning enligt SvGF gällande utbildningskrav 
vid tävlingstidpunkt. Tränarnas utbildningsnivå fylls i på deltagarlistan. 

 
3. Bedömningsunderlag 

 Varven och musiken som lagen avser tävla med ska fyllas i via ett web-baserat system 
(sporteventsystems.se). Alla lag kommer att få inloggningsuppgifterna skickade till sig 
under v.15. 

 Lagen ska själva skriva ut sina bedömningsunderlag och lämna in dem i samband med 
ackrediteringen. 

• Fristående i 8 exemplar 

• Trampett och tumbling i 6 exemplar  
 Ändring av varven kan göras fram till 1,5 (en och en halv) timme före tävlingsstart.  
 

Redskapsbehov och inställningar: 
 Arrangören tillhandahåller en blankett för klasserna 3:an-6:an och en annan blankett 

för klasserna 7:an-9:an med uppgifter om redskapsbehov (t.ex. typ av trampett, vilket 
hoppredskap) och inställning av dessa (höjd av främre del på trampetten resp. 
hoppbord anges med synliga hål; höjd på hoppredskap). Blanketten lämnas till 
redskapsansvarige på plats i tävlingshallen direkt efter gruppens förträningstid. 

 Redskapsgubbar kommer att hjälpa till med inställningar av redskap (både för tumbling 
och trampett) och flytt av trampetten mellan varven. Det är dock ansvarige ledarens 
uppgift att kontrollera att rätt redskap har tagits fram och att inställningarna har blivit 
korrekt utförda. 

   
Betalning: Alla fakturor för beställningarna ska vara betalade senast 2022-04-24. 
 
Mat: Ev. matbeställning kommer att finnas registrerad på de personliga deltagarkorten som 

delas ut i samband med ackrediteringen.  
Alla måltider kommer att serveras på Östersund Arena, både i Off-Ice ytan och i 
foajén. Lagledaren bestämmer själv när gruppen ska äta. Följande mattider gäller: 
Lördag: frukost kl. 07 – 09 
 lunch kl. 11 – 14 
 middag kl. 16 – 19 
Söndag: frukost kl. 07 – 09 
 lunch kl. 11 - 14 

 
Omklädningsrum: Alla föreningar kommer att få nyckelkort till anvisat omklädningsrum. 

Nyckelkortet ska vara återlämnat i Ackrediteringen senast 1 timme efter prisutdelning. 
 

http://www.gymnastik.se/Utbildning/Utbildningochutbildningskrav/Utbildningskrav/
http://www.sporteventsystem.se/
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Transport: Kommunal transport: transport fram och tillbaks till tävlingsplatsen eller boendet 
ordnas av lagen själva. Busstrafik Centrum – Östersund Arena nettbuss.se linje 14 

 Privat transport: det finns en stor parkering på andra sidan vägen, mitt emot 
fotbollsstadion ”Jämtkraft Arena” där all parkering ska ske. Ingen parkering är tillåten 
runt själva Östersund Arena, dvs. varken på baksidan av byggnaden eller på framsidan 
eller på personalens parkeringsytor på Arenans kortsida.  

 
Inträde: 100,- för lördag eller lördag + söndag. 60;- för enbart söndag  

för icke-deltagare över 16 års ålder. Betalas via swish eller kontant. 
 

Funktionärer: Alla funktionärer bär en blå funktionärströja 
 
Sjukvård: Under förträning och tävling kommer sjukvårdspersonal att finnas i tävlingshallen. 
 
Hörselskydd: Musiken på tävlingen kan ibland upplevas som högt för åskådarna då högtalarna är 

riktade mot åskådarplatserna. Vi rekommenderar att använda sig av egna hörselskydd. 
 
Resultat: Resultaten redovisas fortlöpande via sporteventsystems.se.  

OBS! Alla siffror är preliminära fram till generalprotokollet är underskrivet. 
 

Frågor: Vid frågor kontakta gärna Kajsa Hägle via e-mail: truppcupenosd@gmail.com 
Vid behov av kontakt med tävlingsledaren Friedrich Molde mejla 
friedrich.molde@hotmail.com eller ring 073-0299813 

 
Våra sponsorer: 
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