
Upphoppet 2017

PM 2

Information 
Jessica Gustafsson 0704-527501 eller gftempo@post.gymnastik.se
Information finner ni även på hemsidan: www.gftempo.se

Tävlingshall 
Aranäshallen
Kungsbacka Sportcenter 1
434 50 Kungsbacka

OBS! HALLEN ÖPPNAR KL 07.45

Vägbeskrivning 

Från söder – Kör E6 mot Göteborg. Sväng av avfart 59 mot Onsala, Kungsbacka. Sväng 
höger mot Kungsbacka. Fortsätt rakt fram i ca 1 km. Sväng höger mot sportcenter. Följ 
vägen. Efter ca 1 km ser ni en skylt där det står simhall/sporthall. Hallen ligger i anslutning 
till simhallen. När ni har gått in genom entrén svänger ni till vänster. 

Från norr – Kör E6 mot Malmö. Sväng av avfart 59 mot Onsala, Kungsbacka. Sväng 
vänster mot Kungsbacka. Fortsätt rakt fram i ca 1 km. Sväng höger mot sportcenter. Följ 
vägen. Efter ca 1 km ser ni en skylt där det står simhall/sporthall. Hallen ligger i anslutning 
till simhallen. När ni har gått in genom entrén svänger ni till vänster. 

Inträde  
En entré på 60 kr/person kommer att tas ut. Barn 6-15 år 30 kr/person. Vi tar Swish och 
kontant.

Kiosk 
Vi har en kiosk där vi säljer bl.a korv med bröd, kaffe, dricka, frukt, bullar och
godis. Vi tar Swish och kontant.

Ackreditering  
Vid ankomst lämnar ledaren bedömningsunderlag till sekretariatet, senast en timme före 
tävlingsstart. Det ska vara sex exemplar i varje gren. Bedömningsunderlag laddas ner 
från Svenska gymnastikförbundets hemsida: http://www.gymnastik.se/tavling/
tavlingsinriktning/Truppgymnastik/Regler/bedomningsunderlag/

http://www.gymnastik.se/tavling/tavlingsinriktning/Truppgymnastik/Regler/bedomningsunderlag/


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.

Tävlingsledning 
Jessica Gustafsson - TK Väst
samt överdomare i respektive gren.

Musik (läs noga) 
Musik ska mejlas in senast fredagen den 10 november till följande adress 
essa518@gmail.com Ett mail per lag (dvs 1-2 låtar per mail, har flera lag samma musik 
skickas flera mail med samma låtar, men olika namngivna). Skriv klass, förening och 
lagnamn i ämnesraden.

Filerna ska vara namngivna enligt följande: klass.förening.lagnamn.redskap och 
vara i mp3 format. Har vi inte fått in musik den 13 november så väljer vi tävlingsmusik åt 
er. Tänk på att ta med reservmusik om filen inte fungerar. Vi har tillgång till CD men en fil 
på mobilen fungerar också bra. Det är ej tillåtet med sång/text i musiken!

Tävlingsstart 
Tävlingen startar med defilering kl.09.20 för klass yngre pool 1 och kl.12.40 för klass yngre 
pool 2 samt kl.15.45 för öppen klass. 

Redskap 
Redskapsuppställningen är fast och truppledaren ansvarar för att redskapen har rätt
inställning. Det är ert ansvar att lämna redskapsinformation till redskapsansvariga inne i 
hallen.

I hallen finns: 
• Rantzow sporttrampett 
• Eurogym elittrampett  (32 fjädrar) 
• Eurogym elittrampett (36 fjädrar)
• Rantzow röd (hel duk)
• Satsbräda
• Plint 6-delar
• Hoppbord vid behov. VÄNLIGEN MEDDELA OM NI TÄNKER ANVÄNDA HOPPBORD!

Domare 
Domarmöte för klass yngre pool 1 startar kl. 8.15 och kl.11.50 för klass yngre pool 2 samt 
kl.14.55 för öppen klass. Samling vid sekretariatet inne i hallen. Vi kommer erbjuda alla 
domare lunch. Meddela senast fredag 10 november om du behöver någon specialkost.

Ledarmöte  
Möte för ledarna hålls kl. 09.00 för klass yngre pool 1 och kl.12.20 för klass yngre pool 2 
samt kl.15.25 för öppen klass. Samling vid sekretariatet inne i hallen.

mailto:essa518@gmail.com


Genomförande 
Det är många lag som har anmält sig till den yngre klassen. Vi anser att det blir en väldigt 
lång väntan för gymnasterna och har därför valt att dela upp denna klass i två pooler. Allt 
för att ta hänsyn till gymnasternas ålder och för att de inte ska behöva stanna på tävlingen 
så länge. Vi hoppas att ni tycker att detta är okej. Det kan betyda att vissa ledare får en 
längre dag men vi tror att ni förstår att vi gör detta för gymnasternas bästa. Öppen klass är 
en egen tävling på eftermiddagen.

Defilering 
Tävlingen startar med defilering kl. 09.20 för klass yngre pool 1 och kl. 12.40 för klass 
yngre pool 2 samt kl.15.45 öppen klass. Defilering sker med fem gymnaster från varje 
förening. 

Defileringsordning enligt följande:

YNGRE ÖPPEN
GF Tempo GF Tempo
ABGS ABGS
Energo Lindome GF
GKKG Pixbo GF
Göteborgs TURN Rolfstorps GF
Lindome GF Varbergs GIF GF
Rolfstorps GF
Tölö GF
Vallberga GF
Varbergs GIF GF
Öjersjö GF

Prisutdelning 
Direkt efter sista tävlingsframträdandet sätter sig gymnasterna lagvis på golvet för 
prisutdelning. I Upphoppet får alla gymnaster medalj. Placering 1-3 i varje gren får även en 
pokal. Detta gäller samtliga pooler.

Resultat 
Resultat uppdateras kontinuerligt under tävlingen på vår hemsida
www.gftempo.se Här hittar ni även startlista och information om tävlingen
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.



Övrigt 
Alla funktionärer bär turkos tröja.

Enhetlig klädsel gäller och det är alltså inget dräktkrav t.ex. shorts och t-shirt eller linne 
och leggings går bra. Ledare bär föreningskläder.

Vi har ont om omklädningsrum. Varje ledare ser till att sin trupp städar efter sig.

Det kommer att finnas sjukvårdskunnig personal under både förträning och tävling.

Eftersom det finns gymnaster med allergier är det förbjudet att ta med och använda 
hårspray under dagen.

Bilagor: 
Regler Upphoppet
Förträningstider
Startordning
Tidsschema
Anmälda lag
Redskapsönskemål
Deltagarlista
Att tänka på som ledare i GF Väst

VI HÄLSAR ALLA HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!


