
 

 
 

Härmed inbjuds Ni till 

Uppsvenska Mästerskapen 
 

Plats, dag och tid 
1-2 april, 2023. Jernvallen, Sandviken. 
	
Tävlingsbestämmelser och bedömning	
Tävlingen körs enligt Tävlingsbestämmelser Trupp Region Uppsvenska 2023.  
https://www.gymnastik.se/download/18.1c3f7f3118529e06de2dfdb3/1672235617138/Tävl
ingsbestämelser%20Uppsvenska%202023.pdf 

Klasser 
Lördag 
Regiontrean, Regionfyran, Regionfemman, Regionsexan 
Söndag 
Regionsjuan, Regionåttan, Regionnian 

Klass 8 & 9               från 7 år (född 2016), 6-20 gymnaster/lag. 
Klass 3, 4, 5, 6 & 7  från 10 år (född 2013), 6-18 gymnaster/lag. 

OBS. I klass 8 & 9 får endast gymnaster från Region Uppsvenska och Mitt deltaga.  

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  
Rätt antal domare anmäls i samband med tävlingsanmälan i separat formulär. 
Varje förening anmäler domare. enl. Uppsvenskas bestämmelser.  
Antal lag räknas per tävlingsdag. Anmäld domare dömer hela dagen. 
1-2 lag = 1 domare, 3-4 lag = 2 domare, 5-6 lag = 3 domare, 7 lag eller fler = 4 domare  
 
För klass 3, 4 & 5 krävs lägst Steg 2-domare. 
För klass 6, 7, 8 & 9 krävs lägst Steg 1-domare. 

Straffavgift 3000 kr per saknad domare, men arrangören förbehåller sig rätten att ta emot lag 
med domare i första hand.  

	



Anmälan 
Anmälan sker via http://www.gymnastik.se/uppsvenska  
(Under rubriken ”Tävling/Truppgymnastik/Tävlingsanmälan”)  

Domaranmälan skickas separat till jenniferstreit@hotmail.com 
 
Sista anmälningsdag 1a mars 2023. 

 
Avgift 
1300 kr/trupp, betalas in samtidigt med anmälan till BG 5399-7326. 
Ange tydligt vilken förening och lag betalningen avser. Laget räknas som anmält först när 
betalningen har genomförts. Ingen återbetalning sker efter sista anmälningsdag. 

Tävlings-PM 
Skickas ut till anmälda föreningar ca 3 veckor innan tävling.		
	

Information om tävlingshallen 
Ansatsen till tumblinggolvet är begränsad till 14 meter. 

Det pågår nu ett stort bygge av en ny idrottsarena på Jernvallen och området runt Jernvallen är 
en stor byggarbetsplats. Den tidigare B-hallen är riven och vi har därför tyvärr ingen 
möjlighet att erbjuda någon uppvärmningshall till tävlingen. Vi får göra det bästa av 
situationen och ber om ert överseende med detta. 
	

Upplysningar  
Tävlingsledare Rebecca Forslund 
Rebeccaforslundd@gmail.com 
0730-281337 

Domaransvarig Jennifer Streit 
Jenniferstreit@hotmail.com 
070-311 1169 
 
 


