
 
 

 
 

Söderhamns Gymnastikförening bjuder in till trupptävling 

Gävleborgsjakten 
våren 2023, 13-14 maj 

 
Plats och dag 
A-hallen, Norrtullsgatan 19 
13-14 maj 2023 
 
Preliminär fördelning beroende på antal anmälda lag: 
På lördagen tävlar klass regionssexan, regionsfemman, regionsfyran och regionstrean 
På söndagen tävlar regionsnian, regionsåttan och regionssjuan 
 

Tävlingsbestämmelser och bedömning 
Tävlingen genomförs enligt Uppsvenskas Tävlingsbestämmelser 2023 
Tävlingsbestämelser Uppsvenska (gymnastik.se) 
Tävlingsbestämmelser regionssexan, -sjuan, -åttan och -nian 

Klasser 
Regionsnian 7 år, under kalenderåret 6-25 deltagare 
Regionsåttan 7 år, under kalenderåret 6-25 deltagare 
Regionssjuan 7 år, under kalenderåret 6-20 deltagare 
Regionssexan 10 år, under kalenderåret 6-20 deltagare 
Regionsfemman 10 år, under kalenderåret 6-20 deltagare 
Regionsfyran 10 år, under kalenderåret 6-20 deltagare 
Regionstrean 10 år, under kalenderåret 6-20 deltagare 

 
Anmälan till klasserna regionsnian, regionsåttan och regionssjuan är öppen för gymnaster i 
Region Uppsvenska samt Region Mitt. Detta med hänvisning till att Anvisningarna för barn 
och ungdomsgymnastik säger att tävlingsdeltagande för yngre barn i första hand ska ske i 
närområde. 
anvisningar-for-barn--och-ungdomsgymnastiken_220225_final.pdf 
 
 

Prisutdelning 
Vi kommer att följa förbundets anvisningar kring resultat och prisutdelning. 

https://www.gymnastik.se/download/18.1c3f7f3118529e06de2dfdb3/1672235617138/Ta%CC%88vlingsbesta%CC%88melser%20Uppsvenska%202023.pdf
https://www.gymnastik.se/download/18.23228d3b1818001616227400/1656408303705/anvisningar-for-barn--och-ungdomsgymnastiken_220225_final.pdf


 
 

 
 

rekommendationer-resultat-och-ceremonier-2022 (1).pdf (gymnastik.se) 

 
Försäkring 
Alla tävlande gymnaster ska ha Svenska GF:s tävlingslicens. En pensumlista med deltagande 
gymnaster skall medtas till tävlingen och visas upp i samband med ackreditering. 

 
Domare 
För att få döma regionstrean till regionsfemman krävs minst steg 2-utbildning.  
För att få döma regionssexan till regionsnian krävs minst steg 1-utbildning.  
För förening som anmäler minst ett lag i regionstrean till regionsfemman är kravet minst 1 
domare med steg 2-utbildning. 
Tävlande förening ansvar själv för att hitta domare som kan döma under 
tävlingshelgen. 
Varje förening anmäler domare enligt Uppsvenskas bestämmelser: 
1-2 lag =1 domare, 3-4 lag = 2 domare, 5-6 lag = 3 domare, 7 eller fler = 4 domare  
 

Rätt antal domare anmäls i samband med tävlingsanmälan i separat mail till 
truppen@soderhamnsgympan.se med uppgifter på domarna. Vi behöver info som namn, 
mailadress, domarutbildning nivå och godkända delar i domarutbildningen. 
 

Anmälan 
Anmälan sker via Gymnastikförbundet (sportadmin.se) under rubriken 
”Tävling/Trupp/Tävlingsanmälan”. 
 
Samtidigt mejlas domaranmälan (se info ovan) till arrangören på 
truppen@soderhamnsgympan.se. 
 
Sista anmälningsdag 10 april. 
 

Avgift 
1300 kr/trupp, betalas in samtidigt med anmälan till BG 407-9562. 
Ange tydligt vilken förening och lag som betalningen avser. 
 

Tävlings‐PM 
PM skickas ut till anmälda föreningar ca 3 veckor innan tävling. 
 

Upplysningar 
Frågor besvaras av Mikaela Halvarsson  
Mail: kansli@soderhamnsgympan.se  Telefon: 070-249 96 07 

https://www.gymnastik.se/download/18.59e7b8d41817fcd4aa732806/1656334205504/rekommendationer-resultat-och-ceremonier-2022%20(1).pdf?fbclid=IwAR1fVgd_4K8BAGgMY9yJom7FEp5rUbIM0QlQycS80-6U9dWW3vl9ZhGFvj4
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