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Trampolinklubben Levo 

och 
Gymnastikförbundet 

hälsar er välkomna till 
 

LEVO CUP 
10 - 11 december 2022 

Idrottens Hus, Lidköping 
 

 
Information 
Information kan fås genom: 
Tävlingsledare  
Helen Holgersson E-mail: trampolinklubbenlevo@gmail.com     
E-mail: helen_holgersson@icloud.com Web: tklevo.sportadmin.se  

 
 
Sista Svenska Cupen, Svenska Cupen 4, i trampolin & DMT  
 
Viktiga datum 
13/11 Anmälan till tävlingen stänger 
2/12 Sista dag att skicka in beställning på kost, detaljerad info kommer i PM 
8/12 Sista dag att skicka in startkort 
Vecka 46 PM går ut, inklusive definitivt detaljerat tidsschema och startordning  
 
Det är viktigt att ni respekterar deadlines för arrangörsföreningens skull. Fyll i samtliga 
handlingar noga.  
OBS! Arrangören äger rätt att neka för sent inkomna beställningar av kost eller ta ut en 
förseningsavgift på 500:-/förening. Beställningarna är bindande. 
 
 
Tävlingshall 
Idrottens Hus; Lidköping 
 
Adress till hallen  
Hallgatan 1, 531 52 Lidköping 
 
Preliminära tider  
Tävling startar på morgonen lördag den 10 december, omkring kl: 9.00-10.00. Tävlingen 
håller på till tidig kväll. På söndagen den 11 december har vi ungefär samma starttid, men 
avslutar omkring kl: 14.00. 
 
Observera att detta är preliminära tider som kan komma att ändras.  
 
Tävlingsklasser 
Trampolin klass 1, 2 3 
DMT klass 1,2 
Trampolin Synkron klass 1,2 
 



 

Anmälan 
Anmälan görs på www.indta.se  
Sista anmälningsdag är den 13 november 2022. 
 
Anmälningsavgift  
Anmälningsavgiften vid Svenska Cupen tävlingarna är 300 kr/gymnast i individuell trampolin, 
300 kr/gymnast i DMT, och 300 kr/synkronpar. 
 
Anmälningsavgiften faktureras av arrangören efter tävlingen är genomförd.  
 
Domare 
Vid sista anmälningsdatum måste varje förening ha anmält en (1) domare vid 1-7 anmälda 
gymnaster, två (2) domare vid 8-14 anmälda gymnaster och tre (3) domare vid 15 eller fler 
anmälda gymnaster (se Arrangörsreglemente). Dessa anmälas med namn. Eventuella 
ändringar som berör domarlagen måste meddelas TrK-representanten senast en (1) vecka 
innan respektive tävling.  
Samtliga domare förutsätts vara tillgängliga under hela tävlingen, eventuell avvikelse till detta 
skall meddelas senast 2 veckor innan aktuell tävling till TrK-representant som ansvarar för 
domarna på aktuell tävling.   
 
Om en förening önskar ha två domare som delar på ett domaruppdrag skall det meddelas 
senast 3 veckor innan aktuell tävling. En förening som är ny och tävlar sitt första år och tävlar 
i Svenska Cupen behöver inte anmäla domare första året.  
 
Tävlingsregler 
Samtliga tävlingsregler finns att hämta på www.gymnastik.se under rubriken verksamheter –
trampolin och DMT – regler. Eventuella frågor kan skickas till trampolin@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/.  
 
Redskap 
Kommer framgå mer specifikt i PM. 2-4st Eurotramp Trampoliner, minst 2st modell Ultimate. 
1st Eurotramp DMT. 
 
Startkort 
Startkort mailat i förväg enligt sista datum (8 december 2022) till 
helen_holgersson@icloud.com eller tas med till tävling/ackreditering. 
 
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 
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Mat 
Information kommer i PM. Laktosfria, glutenfria och vegetariska alternativ kommer att finnas 
och ska beställas i förväg. 
 
Logi 
För dig som önskar logi på vandrarhem eller hotell kommer finnas i PM. 
 
Vandrarhem: 
De La Gardie Park https://delagardiepark.se/  
Lidköpings Vandrarhem https://www.lidkopingsvandrarhem.com/sv/default.aspx  
 
Hotell: 
Edward Hotel https://www.edwardhotel.se/  
Stadshotellet  https://lidkopingstadshotell.se/  
Hotel Rådhuset https://www.hotellradhuset.se/  
 
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 tre (3) veckor innan tävlingen. 
 
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! 
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