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Varmt välkomna 
till GF Göteborgsgymnasternas

föreningstävling Gösta Cup!
 



Information

Bedömningsunderlag i 6 exemplar per gren.
Deltagarlista på samtliga gymnaster och ledare som ska delta under tävlingen. 
Utdrag från Pensum behövs lämnas i klass Sexan och Femman, innehållandes endast
de gymnaster som ska tävla och deltagarna på deltagarlistan och Pensum-utdraget
ska stå i samma ordning. Be ditt föreningskansli om hjälp att ordna detta.

Tävlingsdatum:
Plats:

Kontakt till tävlingsledare under tävlingsdagen 
Felicia Cederström - 079-310 19 19 

 
Parkering 
Aimo Park har en parkering på Danska vägen 64. Det är några minuter att gå till
Lundenhallen därifrån.

Omklädningsrum 
Omklädningsrummen finner ni när ni går in genom entrén på höger sida mitt emot
tävlingshallen. Det finns även två omklädningsrum en trappa upp. Omklädningsrummen
är märkta med lag-namn och delas av minst två trupper så tänk på att lämna utrymme i
det fall ni delar rum med ett annat lag. Lämna ej värdesaker i omklädningsrummen under
tävlingsdagen.

Ackreditering 
Vid ankomst (senast 1,5 timme innan tävlingsstart) anmäler ledaren truppen till
ackrediteringen. Ackrediteringen är stationerad i entrén och är märkt med en skylt. 

Vid ackrediteringen ska följande lämnas: 

Här hittar ni länkar till dokumenten som behövs: 
Deltagarlista 

Bedömningsunderlag för klass Åttan & Sjuan
Bedömningsunderlag Fristående
Bedömningsunderlag Airfloor & Hopp

Bedömningsunderlag klass Sexan & Femman
Bedömningsunderlag Fristående
Bedömningsunderlag Trampett
Bedömningsunderlag Airfloor

Observera att ni endast behöver fylla i bedömningsunderlaget för de sex sista
gymnasterna i ledet på trampett och airfloor.

Lundenhallen, Kärralundsgatan 3, 416 56 Göteborg
Söndag 10 april 2022

https://www.gymnastik.se/globalassets/svenska-gymnastikforbundet-tavlingsgymnastik/dokument/truppgymnastik/regler/regionsstegen/2018/deltagarlista_region_ifyllbar-pdf.pdf
https://www.gymnastik.se/globalassets/svenska-gymnastikforbundet-gymnastiken-traning-och-tavling/dokument/truppgymnastik/reglementen/bedomningsunderlag-fristaende-niva-7-9-jan-2022.pdf
https://www.gymnastik.se/globalassets/svenska-gymnastikforbundet-gymnastiken-traning-och-tavling/dokument/truppgymnastik/reglementen/bedomningsunderlag-matta-hopp-niva-7-9-jan-2022.pdf
https://www.gymnastik.se/globalassets/svenska-gymnastikforbundet-tavlingsgymnastik/dokument/truppgymnastik/regler/regionsstegen/2020/bedomningsunderlag-nivatavlingar-2020---fristaende.pdf
https://www.gymnastik.se/globalassets/svenska-gymnastikforbundet-tavlingsgymnastik/dokument/truppgymnastik/regler/regionsstegen/2020/bedomningsunderlag-nivatavlingar-2020---tumbling.pdf
https://www.gymnastik.se/globalassets/svenska-gymnastikforbundet-tavlingsgymnastik/dokument/truppgymnastik/regler/regionsstegen/2020/bedomningsunderlag-nivatavlingar-2020---trampett.pdf


Ledarsamling
Ledarsamlingen hålls vid sekretariatet som är stationerat i tävlingshallen 10 minuter
innan första förträningsstart för respektive klass . Här kommer vi delge information som
ni behöver inför tävlingens genomförande och ni ledare har chans att ställa frågor. Vi vill
uppmuntra alla lag att även ta med sina mindre erfarna tränare på denna ledarsamling
som en möjlighet att ”träna” inför andra tävlingar.

Domarsamling
Domarna samlas i teorisalen en trappa upp efter entrén kl 08.15. Här kommer domare få
information om bedömningsreglementet och tävlingsbestämmelserna, se till att ha läst
igenom dem innan. Här finns också möjlighet att ställa frågor om reglementet och
bestämmelser under tävlingen.

Musik 
Vi tillhandahåller musik för alla lag i hopp och airfloor. Varje trupp skickar in sin
fristående-musik som MP3/MP4-fil till Gostacup@goteborgsgymnasterna.se.
Märk filen med förening, lagnamn och klass. Musiken skall vara oss tillhanda senast 3:e
april. Fristående-musiken måste vara instrumental i samtliga klasser.

Redskap
Redskapsönskemål fylls i och lämnas in till sekretariatet i samband med förträningen. 
Se lista över de redskap vi tillhandahåller längre ner i detta dokument. 

Redskapsinformation Åttan & Sjuan (länk)
Redskapsinformation Sexan & Femman (länk)

Förträning 
Var noga med att hålla era tider under förträningen, missad tid ersätts ej med annan tid.
Redskapsfunktionärer är behjälpliga med framplock av de redskap ni vill använda under
förträningen. 

Defilering 
Medtag gärna egen fana eller skylt. Defilering sker i tävlingens startordning.

Tävling
Se till att vara klara och vistas i spelargången två lag innan det är er tur, för att tävlingen
ska kunna flyta på så smidigt som möjligt. Våra inkastare meddelar sen när ni får springa
in på tävlingsgolvet. 

https://goteborgsgymnasterna.se/wp-content/uploads/2022/03/Redskapsinformation-A%CC%8Attan-och-Sjuan-1.pdf
https://goteborgsgymnasterna.se/wp-content/uploads/2022/03/Redskapsinformation-Sexan-och-Femman-2.pdf


Prisutdelning 
Sker efter respektive klass. Efter sista tävlande lag samlas alla gymnaster, gruppvis, ute
på golvet. Då tävlingar pågår hela dagen ber vi att eventuell fotografering och utdelning
av blommor sker i omklädningsrum eller i spelargången.

I klass Åttan och Sjuan får alla deltagande lag medalj och uppmärksammas i högtalare
med positivt utlåtande från domarna. Här har vi ingen rangordning. Utlåtande mailas
även ut efter genomförd tävling. 

Vi följer gymnastikförbundets rekommendationer kring resultat och prisutdelning för
yngre åldrar. Rekommendationer kring prisutdelning nivå 7-9

I klass Sexan och Femman utses en 1:a, en 2:a och en 3:a utses och får komma fram på
pallplats och tilldelas medaljer. Det lag som fått högst slutpoäng sammanlagt i alla tre
grenar utses till totalsegrare och tilldelas en pokal.

 

Redskap
Airfloor 
Trampett Dorado 36 fjädrar 
Trampett Eurogym 32 fjädrar
Trampett Eurogym 40 fjädrar
Hoppbord (Pegasus) 
Plint 7 delar
2st satsbrädor, en lite mjukare
Krashmatta/Happy landing 
 
Specifika redskap för nivå 7-8
Station för handståendefall: Två klossar efter varandra + tjockmatta
Station från höjd: Två klossar efter varandra i slutet av airfloor till landingsbädd
Trampett till mattberg 2-4st tjockmattor
Förhöjd ansats till hopp, 4st ansatsklossar

https://www.gymnastik.se/globalassets/svenska-gymnastikforbundet-tavlingsgymnastik/dokument/truppgymnastik/regler/regionsstegen/2022/rekommendationer-resultat-och-ceremonier-2022.pdf


Hålltider & scheman

Klass Åttan
Hallen öppnar 08.00
Ackreditering öppnar 08.00
Ledarsamling 08.30
Förträning 08.40
Defilering 09.55
Tävlingsstart 10.00
Prisutdelning ca12.05

Klass Sjuan 
Ackreditering öppnar 11.15
Ledarsamling 12.10
Förträning 12.20
Defilering 13.10
Tävlingsstart 13.15
Prisutdelning ca 14.35 

Klass Sexan
Ackreditering öppnar 13.50
Ledarsamling 14.40
Förträning 14.50
Defilering 15.50
Tävlingsstart 15.55
Prisutdelning ca 17.50

Klass Femman
Ackreditering öppnar 16.55
Ledarsamling 18.00
Förträning 18.10
Defilering 18.50
Tävlingsstart 18.55
Prisutdelning ca 19.50 

Förträningsschema, defileringsordning och startlista bifogas här: 
Klass Åttan - uppdaterad 28/3
Klass Sjuan 
Klass Sexan - uppdaterad 28/3
Klass Femman - uppdaterad 30/3

https://goteborgsgymnasterna.se/wp-content/uploads/2022/03/Klass-%C3%85ttan-tider-uppdaterad.pdf
https://goteborgsgymnasterna.se/wp-content/uploads/2022/03/Klass-Sjuan-tidsscheman.pdf
https://goteborgsgymnasterna.se/wp-content/uploads/2022/03/Klass-Sexan-tider-uppdaterad.pdf
https://goteborgsgymnasterna.se/wp-content/uploads/2022/04/Uppdaterad-Klass-Femman-tider.pdf


För publik  
Entré
Biljetter köps på plats under tävlingsdagen
Entrén betalas endast med Swish
Vuxna 80 kr 
Barn 40 kr 
Barn under 4 år Gratis

Café 
Korv, bullar, godis, dricka och annat smått och gott kommer att finnas till försäljning i
caféet en trappa upp. 

Dela & följ gärna eventet på era sociala medier! 
Instagram @Gbggymnasterna
Facebook - GF Göteborgsgymnasterna
#Gostacup2022

Kontakt till tävlingsansvariga
Felicia Cederström 
Huvudtränare, GF Göteborgsgymnasterna 
Huvudtranare@goteborgsgymnasterna.se 

Sofia Säljö 
Verksamhetsansvarig, GF Göteborgsgymnasterna
kansli@goteborgsgymnasterna.se 

Ni hittar tävlingsbestämmelser och tillhörande dokument på vår hemsida:
https://goteborgsgymnasterna.se/Gosta-cup/ 

Varmt välkomna & stort lycka till!

mailto:Huvudtranare@goteborgsgymnasterna.se
mailto:kansli@goteborgsgymnasterna.se

