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hälsar er välkomna till 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Söndagen den 10 november 2019 
 

PM 2 

 
Tävlingsstarter: 

Mini: 09:10 
Röd & Svart: 11:40 

Vit Yngre: 14:10 
Vit Äldre: 16:30 

 

Information 
Information och upplysningar lämnas av Julia Sandquist och Alicia Gustafsson, telefon: 0768-
160825 eller 0703-332442 även under tävlingsdagen. 

Tävlingen arrangeras i Tranemo sim- och Idrottshall. Limmaredsvägen 2A, 514 32 Tranemo. 
Observera att ni måste skriva in postnumret i er GPS för att hamna rätt. 

Ankomst 
Vid ankomst anmäler ni truppen i informationen senast 1 timme före tävlingsstart (se 
exakta tider i tidsschemat). Kolla noga igenom tidsschemat för att inte missa sista möjliga tid 
för ackreditering för den/de klasser ni tävlar i. Ledaren lämnar bedömningsunderlag i 4 
exemplar, komplett ifylld deltagarlista och utdrag från Pensum försäkring. På deltagarlistan 
ska gymnasterna stå i samma ordning som på utdraget från Pensum. OBS! Endast aktuella 
gymnaster i det ackrediterade laget ska stå på utdraget från Pensum, ej hela föreningen.  
 
Observera att ledare/gymnaster ska gå in på baksidan av idrottshallen där ni även hittar till 
informationen/ackrediteringen. Endast publik går in på framsidan.  
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Information och ackreditering är öppen: 
Mini 07:40-08:10 
Röd och Svart 10:10-10:40 
Vit Yngre 12:40-13:10 
Vit Äldre 15:00-15:30 
 

Parkering 
Bussar hänvisas till Teknos personalparkering (bakom färgfabriken).  
Personbilar hänvisas till idrottshallens parkering och Aulaplan (utanför skolan), i mån av plats 
även på Teknos personalparkering.  
Vi ber er vänligen respektera att parkering på Willys INTE är tillåten. 

 
Musik 
Musiken ska skickas i mp3-format via mail till tranancup@tranemogf.se senast söndagen 
den 3 november. Skriv klass, förening och lagnamn i ämnesraden i mailet. 
Observera: Ett mejl per lag och en fil/redskap.  
Döp filerna i följande format: Startnummer_Lagnamn_Redskap_Klass. Ex: “22_Tranemo GF 
lag 1_Trampett_Vit Äldre”.  
 
Vi kommer bekräfta att mailet med mp3-filen kommit fram. Till skillnad från tidigare år 
kommer vi i år inte att välja någon musik till de föreningar som inte skickat in musik. D.v.s. 
finns ingen musik inskickad kommer ingen musik att spelas. Musik som kommer in senare än 
den 3 november debiteras med 50kr per låt för det merarbete detta medför.  
 
Tänk på att ta med reservmusik om filen ej fungerar. Vi har ej tillgång till CD men en fil på 
mobilen fungerar bra.  
 
Det är ej tillåtet med sång/text i musiken! 
 

Defilering 
Defilering görs av 3 gymnaster/förening vid tävlingsstart. I Mini klassen får samtliga 
gymnaster vara med och defilera.  
Uppställning sker i uppvärmningshallen i bokstavsordning med undantag från Tranemo först. 
Ta gärna med fana/skylt till defileringen!  
 

Förträning 
Förträning på tumbling och trampett sker i tävlingshallen enligt anvisad tid. På tumbling 
delar två lag på 6 minuter och på trampett byter man trampettuppställning efter 3 minuter.   
Det finns två trampettuppställningar; en kallad “fria hopp” och en kallad “bord”. I Röd och 
Svart klass finns krav på användning av bord, men i Vit Yngre och Vit Äldre är det inget krav. I 
de Vita klasserna går det därför bra att ta bort bordet och inte använda det på 
trampettuppställningen kallad “bord” om man inte vill använda det. Om det är så att inte 
något av lagen som kör samtidigt på två trampettuppställningar vill använda bord behöver 
inte något byte mellan trampettuppställningarna ske. Om så är fallet ansvarar ledarna helt 
för att komma överens om det och sköta det själva.  
 

mailto:tranancup@outlook.com
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Under förträning kan det förekomma att två lag vill träna på samma trampett, främst i Röd 
och Svart klass. Vi rekommenderar att ni pratar med dem som ni tränar tillsammans med, 
alternativt tar med egen trampett för att säkerställa att ni kan förträna på den trampett ni 
önskar. Arrangören ansvarar inte för detta. Om någon förening har en egen trampett har 
den föreningen självklart förtur på den trampetten.  
 
Om något lag av någon anledning behöver byta tid med ett annat lag på förträningen ber vi 
er att själva kontakta det andra laget och komma överens. Ni behöver inte meddela oss om 
ni själva gör några byten.  
 

Träningshall och tävlingshall 
Tävlingshallen är den hall som är närmast entrén. I anslutning till tävlingshallen finns det en 
hall för uppvärmning. I uppvärmningshallen finns det en hoppgrop som är larmad under 
tävlingsdagen. Ledaren ansvarar för att gymnasterna inte går in där. 
 
Observera att gymnaster inte får sitta på läktaren i tävlingshallen under tävlingen. Det 
kommer finnas en anvisad plats på golvet där gymnaster kan sitta och titta på tävlingen. 
Observera att det är matförbud inne på tävlingsgolvet. Vill man äta får man göra det i 
uppvärmningshallen, i omklädningsrummet eller vid entrén/kiosken. 
 

Redskap 

Ledarna har skyldighet att kontakta redskapsansvariga under förträningen och meddela 
redskapsönskemål till tävlingen. Det kommer att finnas redskapsskötare som ställer fram 
redskap efter era önskemål när det är er tur att tävla, men det är alltid ledarens ansvar att 
redskapen är uppställda på rätt sätt. Under förträningen ansvarar alla ledare själva för att 
rätt redskap är framme, men våra redskapsskötare kan gärna hjälpa till om ni ber dem.  
 
Följande redskap kommer finnas tillgängliga i tävlingshallen: 
LEG tumblinggolv + springklossar 
32 fjädrar MD Eurogym (mjuk) 
32 fjädrar MD Eurogym (mjuk/medel) 
36 fjädrar (medel) 
36 fjädrar Dorado (hård) 
Hoppbord Eurogym (Pegasus modell)  
Saltoplint (voltkudde)  
Ansatsmatta 

Kraschmatta 

 

Omklädningsrum 
Tillgång till omklädningsrum finns, men eftersom det är många gymnaster på tävlingen ber vi 
alla att byta om så mycket som möjligt hemma. Lämna inga värdesaker i 
omklädningsrummen! Varje ansvarig ledare ser till att sin trupp/ förening plockar upp och 
städar efter sig. 
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Sjukvård 
Sjukvårdskunnig personal finns tillgänglig under hela dagen. 
 

Cafeteria 
Cafeterian är öppen hela dagen. I cafeterian serverar vi lättare lunch (varm och kall), fika, 
dryck, frukt mm.  
Vi tar både Swish och kontanter.  
 

Entré/Publik  
Vuxen: 60 kr 
Barn/ungdom 7-16 år: 40 kr 
Barn under 7 år går in gratis.   
Vi tar både Swish och kontanter.  
Vänligen informera era föräldrar som kommer som publik om att inträdet kostar pengar. 
 

Ledarmöte 

Ledarmötet äger rum en trappa nedanför ackrediteringen (i utrymmet mellan tävlingshall 
och träningshall).  
 
Mini: 08:15 
Röd och Svart: 11:00 
Vit Yngre: 13:40 
Vit Äldre: 16:00 
 

Prisutdelning 

Direkt efter sista tävlingsframträdandet sätter sig gymnasterna lagvis på golvet för 
prisutdelning.  
Alla gymnaster som deltar får en medalj och för de lag som placerar sig på 1:a, 2:a och 3:e 
plats erhålls pokal. I klass Mini kommer övriga lag på 4:e plats. 
  

Resultat 

Resultat uppdateras kontinuerligt under tävlingen på vår hemsida www.tranemogf.se. Där 
finns även startlista som kan vara bra att ha som publik. Dela gärna med er av länken till de 
som kan tänkas komma och titta på tävlingen. 
Fullständigt resultat finns på vår hemsida senast 1 vecka efter tävlingen. 
 

Övrig information 
Tävlingshallen öppnar 07:30. 
 
Det är många lag anmälda till tävlingen, vilket innebär att det blir en lång dag och många 
gymnaster. Vi hoppas att ni har förståelse för att det kommer bli trångt på såväl läktare som 
i omklädningsrum och träningshall. Om vi alla hjälps åt att vara startklara då föregående lag 
gjort klart sitt framträdande, kommer troligtvis tävlingen att flyta på smidigt.  
Faktura kommer att skickas ut till den adress ni angivit vid anmälan efter tävlingen.  
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Bilagor:
• Anmälda lag 

• Förträningstider  

• Startordning 

• Tidsschema 

• Tävlingsbestämmelser (version 
2019.1) 

• Deltagarlista 

• Bedömningsunderlag Tumbling och 
Trampett  

 

 
 

Vi önskar er ett stort lycka till med förberedelserna inför tävlingen 
och Varmt Välkomna! 

 

 


