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Välkommen till Trollbäcken Christmas Cup 
i Slottshallen! 

 
I år välkomnar vi 79 anmälda lag till Trollbäcken Christmas Cup. Tävlingen arrangeras den 
30 november - 1 december och det är cirka 1500 gymnaster som kommer att tävla under 
tävlingshelgen.  
 
Klasserna tävlar enligt nedan: 
 
Lördag 30 november:   GKT – Nian  
  GKT – Femman  
  GKT – Fyran 
  GKT – Sexan  
 
Söndag 1 december:    GKT – Åttan Pool 1 

GKT – Åttan Pool 2 
  GKT – Sjuan Pool 1  
  GKT – Sjuan Pool 2 
 
                                          
Vid ankomst 
Detta vill vi att ni gör så snabbt ni kommit till hallen, INNAN förträningen startar. 
- Anmäl ankomst i sekretariatet och lämna in bedömningsunderlag (5st/gren) 
- Lämna in deltagarlista som finns att hämta på vår hemsida 
- Gå till redskapsfunktionärerna och meddela vilka redskap ni ska köra på 

 
Musik 
Er tävlingsmusik mejlas in som MP3-/MP4-fil till gktrollbackentavling@hotmail.com. Märk filen 
med förening, lagnamn, redskap, klass samt startnummer. Musiken ska vara utan sång enligt 
Nat.BR. Skicka in musiken senast söndagen den 24 november. Ett bekräftelsemejl skickas ut 
när vi fått in alla efterfrågade musikfiler. 

Omklädningsrum  
Vid omklädningsrummen kommer det att finnas skyltar uppsatta med information om vilka lag 
som ska vara i respektive omklädningsrum. Då utrymmena i hallen är begränsade kommer 
omklädningsrummen att delas av minst två lag per klass. Vi ber därför alla föräldrar att 
respektera att omklädningsrummen endast är avsedda för gymnaster och ledare. 
 

Obs! Lämna inget av värde i omklädningsrummen. Gymnastikklubben Trollbäcken tar inget 
ansvar för det som lämnas där.  

Gymnastingång 
Gymnasterna kommer att komma in i hallen via omklädningsrummen. Vi uppmanar därför att ni 
samlar laget utanför hallen innan ni går in i ert angivna omklädningsrum. GK Trollbäckens lag 
går in till sina omklädningsrum via huvudingången.  

Publikingång 
Föräldrar och övrig publik hänvisas till huvudingången som ligger i mitten av hallen mellan de 
olika omklädningsrummen.  
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Trampett och satsbräda  
Tar ni med er egna redskap måste ni se till att de är väl märkta och finns på plats innan 
förträningen startar för den aktuella klassen. Ni måste också vara beredda på att låna ut 
redskapen om så önskas av andra föreningar under pågående tävling. 

Förträning 
Det är viktigt att alla håller koll på sina förträningstider. Behöver ni ändra redskap till tävlingen 
måste detta omedelbart tas upp med redskapsansvariga efter förträningen som måste notera 
ändringen. Det är tränaren för varje lag som har det yttersta ansvaret att rätt redskap finns 
framme innan laget börjar tävla. 
 

För klasserna GKT-Fyran, Femman, Sexan och Sjuan kan friståendeytan komma att påverkas 
under förträningen. Påminner även om att ytan enligt PM1 redan är minskad till 14m x 16m.  

Defilering   
Defilering sker enligt startordning. Efter defilering måste laget med första startnummer vara 
redo att börja tävla. 
 
Tävlingen  
När laget innan kör så ska ni vara startklara för inspring. Inga gymnaster får vistas på läktarna 
utan enbart på anvisad plats i hallen eller i omklädningsrummen. Musiken startar när laget står 
redo vid redskapet. När alla lagen tävlat klart samlas alla gymnaster på golvet, lagvis, inför 
prisutdelningen.  
 
Prisutdelning 
Prisutdelningen sker i direkt anslutning till avslutad klass. En 1:a, en 2:a och en 3:a utses och 
tilldelas medaljer i samtliga grenar. Det lag som fått högst slutpoäng i alla tre grenar utses till 
totalsegrare och tilldelas en pokal. I klasserna GKT-Nian och GKT-Åttan kommer medaljer 
även att delas ut till alla gymnaster som inte placerade sig 1:a, 2:a eller 3:a. 
 

Tyvärr kan vi inte tillåta att det delas ut blommor på tävlingsgolvet då det blir mycket skräp 
och vi inte hinner städa mellan tävlingarna. Vi tillåter inte heller att föräldrar vistas på golvet 
efter avslutad tävling. Förträningen för klassen efter kör igång direkt efter och därför måste 
hallen tömmas så fort som möjligt. 
 

Resultaten kommer att läggas ut på vår hemsida i anslutning till avslutad tävling! 
 
Publik  
Vi strävar efter att ha en kontantfri tävling och därför föredrar vi att ni använder kort eller 
Swish. Hallen öppnar kl. 07:00 båda dagarna. Entrépris: 80 kr (vuxna) och 40 kr (barn 5-15år).  
 

Obs! Vi kommer inte kunna ta in några barnvagnar i hallen pga platsbrist och ur 
brandsäkerhetssynpunkt. 

Cafeteria 
I hallen finns en cafeteria som organiseras av GK Trollbäcken. Där säljs bland annat korv, toast, 
smoothies, fika, dryck, godis mm. 
 
Vägbeskrivning 
Tävlingen arrangeras i Slottshallen vid Tyresö Skola, Tjärnstigen 1 i Tyresö. Det finns 
parkeringsplatser i anslutning till hallen samt runt torget vid Tyresö strand. Buss 875 går från  
Gullmarsplan mot Tyresö Kyrka, kliv av vid hållplats Tyresö skola. 
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Dokument 
Hålltider, förträningstider och startlistor för helgens alla klasser finns att hämta på vår hemsida.  
Där finns även bedömningsunderlag och deltagarlista att ladda ner. 
 
På grund av pressat tidschema ber vi er vara noga med att komma i tid till ledarsamling, 
förträning och tävlingsstart. 
 
Domar-PM och domarschemat mejlas till berörda domare samt er ansvariga ledare.  
Vi påminner om att straffavgiften för utebliven tyckare/domare är 2000 kr. 
 

Frågor  
Kontakta tävlingsansvariga på gktrollbackentavling@hotmail.com  
 

 

Varmt välkomna önskar Gymnastikklubben Trollbäcken!   

 

 

 
 
 
 


