
 

Borlänge gymnastikklubb inbjuder till 

TT-jakten 2020 

Välkommen till Maserhallen lördagen 21 mars. 
  
En tumbling och trampett- tävling i truppgymnastik för både 

nybörjare och de som varit med förut, flickor, pojkar eller mix.  
  

Klasser  

Regionsfyran, regionssexan, regionssjuan och regionsåttan. 

   

Bedömning   

Tävlingen körs enligt Tävlingsbestämmelser uppsvenska 2019, 
 
Sjuan & Åttan: 

https://www.gymnastik.se/globalassets/gymnastikforbundet-uppsvenska-

tavling/dokument/tavlingsbestammelser-for-region-uppsvenska-2019.pdf 

 

Fyran & Sexan: 

https://www.gymnastik.se/tavling/tavlingsinriktning/Truppgymnastik/Regler/b

edomningsreglementen/nivatavlingarsexan-trean/ 
 

 

Grenar  

Tävling i tumbling och trampett. Laget kan delta i en eller båda grenar. Gäller alla 

klasser. Segrare utnämns per gren och totalt. 
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Redskap  

Trampetter finns att låna:  

Röd med flätad duk  

32 fjädrar med flätad duk  

36 fjädrar med rossduk  

40 fjädrar med rossduk  

Man får medta egen trampett  

 

Pegasus hoppbord 

Tumbling golv  

Satsbrädor  

 

Mattberg för tilläggsövningar kommer EJ finnas på plats. 

Ansatsklossar  kommer finnas på plats. 

Alla klasser utför sina övningar på tumblinggolv. 

  

Försäkring  

Samtliga gymnaster ska vara försäkrade enligt Svenska Gymnastikförbundets 

tävlingslicens. Pensumlista lämnas in med namnen i samma ordning som på 

deltagarlistan i samband med ackrediteringen. 

  

Domare  

Antal domare anmäls i samband med tävlingsanmälan. 

1-2 lag: 1 domare,   

3-4 lag: 2 domare,     

5 lag eller fler: 3 domare  

Har föreningen ingen egen domare skall föreningen försöka anlita en 

domare från annan förening. Information om godkända domare i regionen 

finns på gymnastikförbundets hemsida. 

Vid utebliven domare får laget inte delta i tävlingen. 

Om föreningen vill delta med fler domare än vad som krävs är det självklart 

välkommet om behovet finns, kontakta då Carina Solhag. 

 

Avgift  

400 kr/trupp/gren. Alltså 400 kr för deltagande i en gren och 800 kr för 

deltagande i båda grenarna.  

Anmälningsavgiften ska sättas in på Borlänge GKs BG-konto 380-6494  samtidigt 

som anmälan senast 21 februari. Ange tydligt vilken förening och lag betalningen 

avser. För sent inkomna anmälningar gäller endast i mån av plats!   

  

 

Anmälan  



Anmälan görs via gymnastikförbundet Uppsvenskas hemsida 

www.gymnastik.se/uppsvenska  

Sista anmälningsdag:  Fredagen 21 februari. 

Domaranmälan mailas till carina.solhag@bredband.net samtidigt som anmälan 
görs.   

  

PM  

Skickas ut till anmälda lag under V. 10 

  

  

  

  

 
  

  

  

Övrig information  

OBS! Deltagarantalet är begränsat till max 15 lag. Först till kvarn!  

Preliminära hålltider: 9.00-15.00.   

Möjlighet att köpa fika kommer att finnas, mer information i PM.   

  

Frågor besvaras av:  

Jessica Solhag jessica_solhag93@hotmail.com, 070-482 36 21 eller  

 

Kansliet borlange.gk@telia.com   

Domarfrågor till carina.solhag@bredband.net   

 
Välkomna till Borlänge GK 

den 21 Mars! 
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