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Lulegymnasterna 
och 

TTK Gymnastikfo rbundet Norr 
ha lsar er va lkomna till 

Truppslaget 
20–21 november 2021 

Lulea  Energi Arena, Lulea  
 

 

Truppslaget är en tävlingsform som arrangeras 2-3 gånger per år. Arrangör denna gång 

är Lulegymnasterna. Uppgiften att arrangera Truppslaget roterar mellan föreningarna i 
Gymnastikförbundet Norr fast även föreningar utanför regionen är välkomna att delta.  

 
Tävlingen genomförs i nivåerna 7-9 och 3-6 och kommer sträcka sig över två dagar för 

att undvika långa tävlingsdagar. Om antalet lag blir få kommer tävlingen endast vara 

under lördagen 20 november. Tider i inbjudan förutsätter tävling i två dagar. 
Beställningar justeras om det bara blir en tävlingsdag. 

Preliminärt schema 
Förträningen för första poolen kommer att starta kring lunchtid på lördag och tävling i 

pool 1 börjar så fort förträningen är klar. Förträning för pool 2 sker efter pool 1 är 
avslutad. Schemat är preliminärt och fastställs efter att anmälningstiden gått ut och 

antalet anmälda lag är klart. Tävlingen avslutas senast kl.14 på söndagen. Ha i åtanke 

att schemat kan komma att ändras eller justeras utifrån potentiellt framtida restriktioner 
från FHM och regionen.  

Tävlingsregler och tävlingsbestämmelser 
Tävlingsreglerna samt tävlingsbestämmelserna hittar ni på Gymnastikförbundets 

hemsida. Här hittar ni också bedömningsunderlag och bedömningsreglemente. 

 
Tävlingen är en mångkampstävling. På samtliga nivåer gäller öppen klass, vilket innebär 

att tjejer och killar får blandas fritt. I nivåerna 7-9 gäller det nya riksgemensamma 
tävlingsreglerna (Reg.BR) medan nivå 3-6 bedöms enligt det Nationella 

bedömningsreglementet (Nat.BR). TTK Norr vill att så många som möjligt ska kunna vara 

med och tävla. Därför får antalet gymnaster på denna tävling vara mellan 6-20 st på 
samtliga nivåer. Nivå 9 kommer även finnas möjlighet att delta i digitalt.  

 
Åldersindelning nivåer:  

Nivå 9 – född 2014 eller tidigare 

Nivå 7 & 8 – född 2012 eller tidigare 
Nivå 4, 5 & 6 – född 2011 eller tidigare 

Nivå 3 – född 2008 eller tidigare 

Domare och bedömning 
Varje förening måste anmäla domare till varje klass de deltar i. Vid utebliven domare har 
Gymnastikförbundet Norr rätt att ta ut en avgift på 5000 kr. För frågor om detta 

kontakta er förenings TTK representant eller ttknorr@gymnastik.se.  

 

https://www.gymnastik.se/Regioner/gymnastikforbundetnorr/tavling/tavlingsinriktning/Truppgymnastik/TruppgymnastikiNorr/
https://www.gymnastik.se/globalassets/svenska-gymnastikforbundet-tavlingsgymnastik/dokument/truppgymnastik/regler/regionsstegen/2020/bedomningsreglemente-niva-7-9-version-1.0.pdf
https://www.gymnastik.se/globalassets/svenska-gymnastikforbundet-tavlingsgymnastik/dokument/truppgymnastik/regler/riksstegen/2020/nationellt-bedomningsreglemente-version-2.0.pdf
mailto:ttknorr@gymnastik.se


 

 

   

PM  
PM 1 kommer att skickas ut i slutet av oktober till anmälda lag.  

PM 2 kommer att skickas ut i början av november till anmälda lag. 

Kost och logi 
Lunch kommer att erbjudas både på lördag och söndag. Mer om detta i PM1.  
 

På grund av rådande pandemi är övernattningsalternativ ännu inte fastställt. Vi ber er 

däremot intresseanmäla övernattning i anmälningsformuläret nedan så återkommer vi 
med alternativ och kostnad i PM1.  

Anmälan och beställning 
Anmälan av trupper till tävlingen görs i följande formulär senast 11 oktober. 

 

Svara på frågorna i formuläret. Anmälningsavgiften är 600 kr/lag. Avgiften kommer att 
faktureras tillsammans med eventuella kostnader för kost och logi. 

Nöt- och hårspraysförbud 
Då det finns många allergiker är det 100% nöt- och hårspraysförbud i tävlingshallen, 

omklädningsrum och andra utrymmen i anslutning till lokalerna.  

Information 
Tävlingsansvarig är Hanna Sjödahl. För information angående tävlingen hänvisar vi till 
Lulegymnasternas hemsida, er egen förenings TTK representant eller kontakta TTK norr 

på ttknorr@gymnastik.se.  

 
TTK representanter i regionen:  

Bergsbyns SK: Kontakta TTK Norr 
Gemini gymnastics: Mia Engström 

Holmsundsgymnasterna: Frida Lindgren Lindvall 

Hörnefors GF: Lisa Öjenstam 
GK Norra Norden: Johanna Sarri 

Korpen Lycksele: Kontakta TTK Norr 

Lulegymnasterna: Ulrika Sjödahl 
Storuman GF: Kontakta TTK Norr 

Sävar IK: Nina Grundström 
Umeå GF: Jessica Lundström 

 
 

Lycka till med träningen så ses vi i november. 

Välkomna! 
 
Hanna Sjödahl, 
Tävlingsansvarig 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeISxSMHLKkrhODrj72wW7FRhaUwS5uFjd3Wt3ip1IHAUunPQ/viewform
https://www.lulegymnasterna.com/sida/?ID=341253
mailto:ttknorr@gymnastik.se
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