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Trelleborgs Gymnastic & Dance Club 
och Gymnastikförbundet hälsar dig välkommen till 
Svenska Cupen del 1 2022 den 23 april i Trelleborg! 

Information 
Information kan fås genom: 

Tävlingshall 
Tävlingen kommer att ske i Söderslättshallen, B-Hallen.  

Adress till hallen  
Klörupsvägen 48, 231 56 Trelleborg 

Tävlingsklasser 
Open A 13-14 år, IW, Trio, Group 
Open A 15-17 år IW, Trio 
Open A 18+ år IW, Trio, Par 

Tävlings- och träningstider 
Se bifogad fil.  

Förträningsschema 
Se bifogad fil. Alla föreningar ska vid förträningen lämna en lista med ordningen som gymnasterna 
kör på förträningen. 

Startordning 
Se bifogad fil.  

Tävlingsgolv  
Gymnastikhallsgolv. 

Musik 
Musikuppladdning sker i Sport Event Systems Tariff 11-16 april 2022. 

Varje förening har eller kommer att få inloggningsuppgifter och instruktioner om hur musiken 
laddas upp till föreningens officiella mailadress. Samma inloggning används för alla tävlingar och 
för alla gymnaster från samma förening. Kontakta er egen förenings kansli för att få era 
inloggningsuppgifter. Om ert kansli mot förmodan inte fått inloggningsuppgifterna hör av er till 
aerobic@gymnastik.se. 

Reglementen och bestämmelser 
Detta material finns på Gymnastikförbundets hemsida: www.gymnastik.se. Det är ledarens ansvar 
att ta del av samtliga reglementen och bestämmelser samt att kontrollera på hemsidan att man har 
den senaste versionen av dessa inför varje tävling.  

Tävlingsjury 
Nationell samordnare/representant från Gymnastikförbundet: Marie Andersson

Tävlingsledare

Pia Saxholt 
Telefonnummer: 0708808929

E-mail: info@tgd.nu 
Web: www.tgd.nu 

mailto:aerobic@gymnastik.se
http://www.gymnastik.se
mailto:pia@tgd.nu
http://www.tgd.nu


                                                       

Tävlingsledare: Pia Saxholt 
Huvuddomare: Maria Qvarfort 
Domare 
Domarmöte genomförs den 23/4 kl. 10:15. 
Arrangör står för måltider till domare under pågående tävling.  

Maria Qvarfort 
Corina Constantin 
Hayley Brice-Nicolson 
Pernilla Jönsson 
Ulla-Karin Othzén 
Lotte Fana 

Tävlingslicens 
Alla gymnaster ska ha giltig tävlingsförsäkring. Ansvarig tränare skall bevisa att alla gymnaster har 
en giltig tävlingslicens genom att på tävlingsdagen kunna styrka detta genom utdrag från Pensums 
register till arrangören. Pensumlistan ska endas visas upp för arrangören inte lämnas in. 
Gymnaster som saknar giltig tävlingslicens kommer inte att få ställa upp i tävlingen. 
  
Utbildningskrav 
Vid tävling ska Gymnastikförbundets utbildningskrav följas. Det innebär att du som ledare är 
ansvarig att följa kraven - https://www.gymnastik.se/Utbildning/kravlicenserochdispenser/
Utbildningskrav/.  

Svårighetslistor   
Svårighetslistor mailas in till info@tgd.nu i samband med anmälan. Vid eventuella ändringar 
lämnas nya listor vid incheckningen. 

Entré  
50 kr för alla som är 12 år och äldre 

Cafeteria 
Fika kommer finnas på plats.  

Mat  
Sallader finns att förbeställa till tävlingsdagen. Senast 16/4 skall beställningen vara mejlad till 
info@tgd.nu med antal sallader och sorter. Möjlighet till glutenfri/laktosfri finns, meddela då detta i 
beställningen. Meddela även vad era domare önskar för sallad, denna faktureras inte.  

Sallader som finns att beställa: 
• Bulgur och räksallad 
• Ost och skinksallad 
• Cesar sallad 
• Vegetarisk sallad 
• Laxsallad 
• Pastasallad med kyckling 
• Vegetarisk nudelsallad 

Samtliga sallader kostar 75 kr/st.  

Ansvarig ledare ska ta del av och följa Gymnastikförbundets alkoholpolicy i Tekniskt reglemente 
samt informera sina gymnaster innan tävlingshelgen vad som gäller. Ansvarig ledare ansvara för 
sina gymnaster under tävlingshelgen.  

Logi 
För dig som önskar logi på vandrarhem eller hotell rekommenderar vi: 
Palm Tree Hotel, Sure Hotel Collection by Best Western 
Clarion Collection Hotel Magasinet 
Systrar & Bönor Bed and Breakfast 

https://www.gymnastik.se/Utbildning/kravlicenserochdispenser/Utbildningskrav/
https://www.gymnastik.se/Utbildning/kravlicenserochdispenser/Utbildningskrav/
mailto:info@tgd.nu


                                                       

Scandic är Gymnastikförbundet partner gällande boende på tävlingar, konferenser och event. 
Hotellkedjan har ett attraktivt sporterbjudande till föreningar som väljer att bo på hotell i samband 
med tävling. Läs mer här: https://www.scandichotels.se/alltid-pa-scandic/sport, eller hör av dig till 
sport@scandichotels.com 

Kommunikationer 
Så här kommer du till Tävlingshallen: 
Buss 2 från Trelleborg C till hållplats Söderslättshallen.  
Resultat 
Resultaten redovisas live på http://score.sporteventsystems.se/. Efter tävlingen kan man se 
resultaten på Gymnastikförbundets hemsida. Vi vill betona vikten av att alla föreningar respekterar 
Gymnastikförbundets riktlinjer för vilka resultat som får publiceras och delas offentligt. I PM för 
TGD Open samt på förbundets hemsida finns riktlinjerna för resultatredovisning för barn 
7-12 år.  

www.TGD.nu 
Besök gärna vår hemsida www.TGD.nu 

Anmälningsavgift 
Arrangör fakturerar anmälningsavgiften till respektive förening efter sista anmälningsdatum.  

Dopingklassade läkemedel  
Gymnastikförbundet står bakom en dopingfri tränings- och tävlingsverksamhet. Det innebär att du 
som deltagare (aktiv, ledare, domare eller funktionär) bör ta del av information gällande regler kring 
antidoping.  

Du kan läsa Gymnastikförbundets Antidopingprogram och mycket mer på Gymnastikförbundets 
hemsida här: https://www.gymnastik.se/forening/halsa/Antidoping/ 

Via Antidoping Sverige kan du få mer information: https://www.antidoping.se/ 

Se om din medicin är dopingklassad här: https://rodgronalistan.antidoping.se/index.asp 

Har du några frågor – kontakta antidoping@gymnastik.se 

GDPR 
I och med anmälan till tävling så godkänner du att personuppgifter så som kontaktuppgifter till 
föreningen, din mailadress och telefonnummer behandlas och lagras av Gymnastikförbundet. Vi 
behandlar dessa kontaktuppgifter för att kunna skicka ut tävlingsinformation till tävlingen som ni 
anmäler er till.   

Ändamål med behandling av personuppgifter i samband med tävlingsanmälan 
• Tävlingsadministration 

• Förbunds- och föreningsadministration 

• Avgiftshantering 

• Licensadministration 

Lagringstiden för dina personuppgifter varierar utifrån vad uppgifterna behövs till. Utgångspunkten 
är att uppgifter inte ska sparas längre än vad som behövs för aktuellt ändamål. 

Kom ihåg:  
Eventuella beställningar ska vara info@tgd.nu tillhanda senast den 16/4. Fyll i samtliga handlingar 
noga.  
OBS! Beställningarna är bindande och för sent inkomna beställningar kan nekas. 

https://www.scandichotels.se/alltid-pa-scandic/sport
mailto:sport@scandichotels.com
http://score.sporteventsystems.se/
https://www.gymnastik.se/forening/halsa/Antidoping/
https://www.antidoping.se/
https://rodgronalistan.antidoping.se/index.asp
mailto:antidoping@gymnastik.se


                                                       

Slutligen…  
önskar vi dig lycka till med träning och förberedelser inför tävlingen.  
Vi ser fram emot att få träffa dig och uppleva spännande tävlingar. 

VARMT VÄLKOMNA! 
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