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Datum:  Lördag 30 oktober 2021 
 
Plats:   Birstahov, Birstavägen 4, Sundsvall. Vägbeskrivning till hallen.  
 
Prel.Tider:  Steg 3-4, 5-6     Steg 7-8, Riks & Regionspokal    

Ledarinformation Kl: 11.30  Ledarinformation Kl: 16.00 
Domarmöte   Kl: 11.45-12.15               Domarmöte  Kl: 14.00-14-30 
Uppvärmning  Kl: 11.30-12.00               Uppvärmning  Kl: 16.00-16.30 
Förträning   Kl: 12.00-13.00.   Förträning  Kl: 16.30-17.30 
Tävlingsstart   Kl: 13.15  Tävlingsstart  Kl: 17.45 
Prisutdelning   ca. Kl: 15.45  Prisutdelning  ca. Kl: 20.30 
 
OBS! Tider och stegfördelning kan komma att ändras beroende på antal anmälda per 
steg.  
Domare bör ställa in sig på att kunna vara tillgänglig närsomhelst på dagen. 

     
Tävlingsform:  Individuell mångkamp steg 1-8 samt Riks och Regionspokal med grensegrar i steg 5-8 

samt Riks och Regionspokal (beroende på antal deltagare, minst 5st tävlande/nivå för 
att det ska bli grenseger). Alla får en pokal eller medalj. 
 

 På denna tävling kommer även regionens deltagare till Riksfinalen att tas ut, gäller 
steg 5-6. 

  
 Birstacupen tillåter att gymnaster får tävla i korta, tighta svarta hipsters ovanpå sin 

tävlingsdräkt utan att få avdrag. 
        
Tävlingsserier: Aktuell version av Svenska Stegserierna samt Rikspokalen och Regionpokalen. 

 
Musik: Musiken mailas till: annelie@sundsvallsgymnasterna.se 

Märk med gymnastens namn, steg/riks/regionpokal,förening. 
Ex. namn.efternamn.steg.förening.mp3 

 Den ordinarie musiken till steg 6 finns 
  
Domare: En domare per 4 gymnaster namnges i samband med anmälan. Förening med 

domare har förtur. Obs! Rätt licens behövs till rätt steg för de anmälda gymnasterna. 
Steg 1 domare för steg 1-4, Steg 2 domare för steg 5-6 och Steg 3 eller högre för Steg 
7 och uppåt samt Region o Rikspokal. Saknas domare tillkommer en avgift på 
1000kr/antalet erfordrade domare. 
Det är ej tillåtet för föreningar att dela på domare. 

 
Redskap:   Hopp   Gymnova hästar + Stratumbrädor 
   Barr   Gymnova 
   Bom   Gymnova 

Fristående Gymnova med skum + fjädrar samt ev. voltlängor till lägre steg. 
 

Tävlingslicens: Respektive föreningen ansvarar för att gymnasterna har rätt licens. 
 

http://www.hitta.se/ViewDetailsPink.aspx?vad=Jaktfalken&Vkiid=OaY%252fgln4lqogvdj5ff7nAg%253d%253d&Vkid=1460539&isAlternateNumberResult=False


Startavgift: 250kr /gymnast.  
Faktureras efter anmälningstidens utgång.  
Ange faktureringsadress vid anmälan.  
OBS! Endast mot läkarintyg kan startavgiften tas bort vid ev. avhopp. 

 
Anmälan:  Anmälan sker via förbundets hemsida www.gymnastik.se/mitt   
 
   Sista anmälningsdag är 10 Oktober 2021 
    
PM:   Skickas till resp. föreningskontaktperson efter sista anmälningsdag. 
 
Startlistor:  Skickas till resp. föreningskontaktperson efter sista anmälningsdag. 
 
Cafeteria: Om restriktioner tillåter så kommer det finnas Cafeteria. Försäljning av varma 

smörgåsar, korv med bröd, fikabröd, kaffe, te och kalla drycker kommer då att finnas.  
 
 OBS! Totalt nötförbud gäller i hela tävlingshallen då vi har gymnaster och tränare 

som har svår luftburen nötallergi. 
 

Covid: Vi ser helst att så många som möjligt byter och duschar hemma. 
 Håll god handhygien hela dagen, tvätta händer ofta. 
 Om restriktioner finns för hallen ska dessa följas under hela dagen. 
 
 OBS! Egen magnesium tas med. 
 
Övrigt:                           Det finns möjlighet att stanna och samträna med oss på söndagen mellan 11.30-15.30 

för gymnaster på steg 7-8 samt region och Rikspokal nivå. Vid intresse kontakta 
Annelie Zakrisson för mer information och anmälan.  

 
Frågor? Kontakta Annelie Zakrisson:  

Tel: 070-220 89 82 
annelie@sundsvallsgymnasterna.se  

 
 

VÄLKOMMEN!   
 

 

http://www.gymnastik.se/mitt
mailto:annelie@sundsvallsgymnasterna.se
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