
INBJUDAN
till Riksserien 3

18-19 juni 2022



Nevis Rytmiska Gymnastikklubb &
Gymnastikförbundet

hälsar er välkomna till Riksserien 3
8-19 juni 2022, Staffanstorp

Information

Information kan fås genom:

Tävlingsledare Förenings kansli

Petra Wallenberg
Telefonnummer: 072-9419991

Telefonnummer: Eva 073-312 46 23
E-mail: nevis.rgk@gmail.com

E-mail: rg.petraw@gmail.com Web: www.nevis-rgk.webnode.se/

Tävlingshall:  Hagalidhallen
Adress till hallen: Hagalidvägen 6, 245 45 Staffanstorp

Tävlingsklasser
Lördag:
Junior BAS 2009
Junior BAS 2008
Junior BAS 2007
Junior FIG
Juniortrupp/ Duo Trio
Prisutdelning

Söndag:
Senior FIG
Senior BAS 2006
Senior Bas
Senior DT/Trupp
Prisutdelning

Preliminära tider
Fredagen den 17/6, Förträning i hallen från kl.18 medans vi ställer iordning.
Föranmälan till nevis.rgk@gmail.com

Lördag
8.00 Hallen öppnas för förträning
9.30 Tävlingsstart
Eventuell en extra prisutdelning för Bas klasserna vid lång tävlingsdag
Ca kl 19:00 Prisutdelning

Söndag
8.00 Hallen öppnas för förträning
9.30 Tävlingsstart
Ca kl 15.00 Prisutdelning
Observera att detta är preliminära tider som kan komma att ändras.
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Anmälan
Anmälan görs på www.indta.se. Sista anmälningsdag är den 8 maj 2022

Anmälningsavgift
● 550 kr/individuell gymnast
● 650 kr/duo/trio
● 1 100 kr/trupp
● 1 300 kr/lag

Anmälningsavgiften faktureras av Gymnastikförbundet efter genomförd tävling.

Administrativ avgift
50 kr/individuell gymnast, 25 kr/gymnast för tävlingar i RG-trupp samt duo/trio. Administrativ
avgift betalas till Nevis RGK Bankgiro 589-0389 senast den 1/6 2022. Märk betalningen
med RS3 och föreningens namn.

Domare
Gymnastikförbundet tar ut förbundsdomare.

Tävlingsregler
Samtliga tävlingsregler finns att hämta på www.gymnastik.se under rubriken verksamheter -
rytmisk gymnastik – regler. Eventuella frågor kan skickas till rg@gymnastik.se

Tävlingslicens
Föreningarna ansvara 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
Musiken ska mailas som MP3 format till musik.nevisrg@gmail.com senast den 1 juni 2022.
Det går också bra att dela en mapp via Google Drive med ovan mail för en hel förening. Döp
filen redskap-namn-förening-klass.mp3

Takhöjd
9 m

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

Mat
Föreningen kommer att ha en cafeteria med enkel förtäring.
CityGross ligger ca 5 min promenad från hallen
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Logi
För dig som önskar logi på vandrarhem eller hotell rekommenderar vi:

Radisson Blu Hotel, Lund, Hedvig Möllers gata 2, 223 55 Lund•046-270 37 00
Bokningar görs på info.lund@radissonblu.com Uppge "Nevis Cup"
Buss 166 från hotellet till Lundavägen Staffanstorp leder till hallen.

Singel: 790:- / rum & natt
Dubbel: 890:- / rum & natt
Trippel: 1190:- (dubbelrum ink. extrasäng) / rum & natt
Fyrbädds: 1600:- / rum & natt, Priser är inkl. moms.

Scandic Star Lund, Glimmervägen 5, 224 78 Lund•046-285 25 00, (Bil krävs)

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

PM
PM skickas ut via mail fem (5) veckor innan tävlingen.

GDPR
I och med anmälan till tävling så godkänner du att personuppgifter såsom 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
● License Administration

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.

Publik tillåten och tävlingen kommer även streamas på https://nevisrg.streamify.io/

Varmt Välkomna!
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