
                                                        

 

INBJUDAN 
RIKS- OCH VIKINGAHOPPET 

2-3 APRIL 2022 
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Kämpinge GF 
och  

Gymnastikförbundet 
hälsar er välkomna till 

 
Vikingahoppet och Rikshoppet 6:an 

2-3 april 2022 
Höllviken 

 
 
Information 
Information kan fås genom: 

Tävlingsledare Kämpinge GF:s kansli 
Kajsa Murmark 
Telefonnummer: 0709-414546 
 
E-post: kajsa.murmark@kampinge.com 

Liv Murmark 
Telefonnummer: 0709-414540 
 
E-post: liv.murmark@kampinge.com     

 Web: www.kampinge.com 
 
 
Tävlingshall 
Kämpingehallen 
Skolgången 6 
236 33 Höllviken 
 
Tävlingsklasser 
Vikingahoppet lag 
Vikingahoppet individuellt 
Rikshoppet 6:an lag 
Rikshoppet 6:an individuellt 
 
Preliminära tider 
Lördagen 2 april – Lagtävlingar 
09:00-10:00 Öppen förträning 
09:15 Domarmöte 
09:30 Ledarmöte 
10:00 Defilering 
10:10 Tävlingsstart 
Ca 16:00 Prisutdelning, lag 
 
Söndagen den 3 april – Individuella tävlingar 
09:00-10:00 Öppen förträning 
10:00 Tävlingsstart 
Ca 13 Prisutdelning  
 
Observera att detta är preliminära tider som kan komma att ändras beroende på antalet deltagare. 
Det kan också bli en dags tävling med både lag- och individuella tävlingar på samma dag 
(lördagen). 
 
Anmälan 
Anmälan göra på www.indta.se 
Sista anmälningsdag är den 2/3. 
 

http://www.indta.se/


                                                        

 

Anmälningsavgift 
Vikingahoppet  - 100kr/individuell hoppare, 400kr/lag 
Rikshoppet 6:an – 200kr/individuell hoppare, 500kr/lag 
 
Vid sen anmälan tillkommer en avgift på 200kr per gymnast och 500kr per lag. Efter att lottning av 
startordning är genomförd accepteras sena anmälningar endast i mån av eventuella strykningar. 
Återbud senare än fyra veckor före tävling återbetalas ej om inte läkarintyg kan uppvisas. 
 
Anmälningsavgifterna faktureras respektive förening av arrangörsföreningen, efter att sista 
anmälningsdagen passerat. 
 
Domare 
Hopprepskommittén rekommenderar domare utifrån tävlingsnivå. 
 
Tävlingsregler 
Samtliga tävlingsregler finns att hämta på www.gymnastik.se under rubriken tävling – 
tävlingsinriktning – hopprep – regler. Eventuella frågor kan skickas till hopprep@gymnastik.se. 
 
Tävlingslicens 
Föreningarna ansvarar för att gymnasterna har giltig tävlingslicens. 
 
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/. 
 
Musik 
Mailas in till info@kampinge.com senast den 28/3. 
 
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 
 
Cafeteria  
Vi har ett café i Kämpingehallen där vi säljer dricka och snacks under tävlingsdagarna. 
 
Mat  
Det kommer finnas möjlighet att beställa måltider i samband med tävlingarna. Beställningslista för 
kost och logi kommer efter anmälningstiden gått ut. 
Lunch 85kr 
Middag 85kr 
 
Laktosfria, glutenfria och vegetariska alternativ kommer att finnas och ska beställas i förväg via 
beställningslistan. 
 
 
 
 
 

http://www.gymnastik.se/
mailto:hopprep@gymnastik.se
https://www.gymnastik.se/Utbildning/kravlicenserochdispenser/Utbildningskrav/
mailto:info@kampinge.com
https://www.gymnastik.se/forening/halsa/Antidoping/
https://www.antidoping.se/
https://rodgronalistan.antidoping.se/index.asp
mailto:antidoping@gymnastik.se


                                                        

 

Logi 
För dig som önskar logi på vandrarhem eller hotell rekommenderar vi Höllvikens kursgård (FBU) 
eller Lotsvillan. 
 
Scandic är Gymnastikförbundets 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 
 
PM  
PM skickas ut via mail och läggs ut på hemsidan tre (3) veckor innan tävlingen. 
 
Resultat 
I Vikingahoppet utses placeringarna ett till tre, övriga tävlande räknas som fyror.  
Ledarna får resultaten efter tävlingen. 
I Rikshoppet får ledarna resultaten direkt efter avslutade tävlingar.  
 
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. 
 
 
 
 
 
 

VARMT VÄLKOMNA! 
Kämpinge Gymnastikförening 

https://www.scandichotels.se/alltid-pa-scandic/sport
mailto:sport@scandichotels.com


                                                        

 

 
 
 
 


