
Bilagor:  
1. Preliminärt tidsschema (ändringar kan förekomma)   
2. Anmälda lag      
3. Beställningslista kost och logi 

 

   

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 

 

 
  



   

Vendelsö Gymnastikförening 
och 

Gymnastikförbundets Trupptävlingskommitté 
 

hälsar er välkomna till 
 

Riksettan, rikstvåan och JNM-kval 
16–17 november 2019 

Torvalla Sporthall, Haninge Stockholm 
 

Information 
Information kan fås genom: 

Tävlingsledare Förenings kansli: kansli@vendelsogf.se 
Namn: Nina Ek E-mail: kansli@vendelsogf.se 
E-mail: 78.nina.ek@gmail.com  Web: www.vendelsogf.se 

 
 
Den 16–17 november 2019 arrangerar Svenska Gymnastikförbundet tillsammans med 
Vendelsö Gymnastikförening nedan klasser: 
 
Riksettan Dam 
Riksettan Herr 
Riksettan Mixed 
Rikstvåan Herr  
Rikstvåan Mixed 
JNM-kval 
 
 

Tävlingshall 
Torvalla Sporthall, Dalarövägen 66, Handen, Stockholm 

Kartlänk Torvalla Sporthall 
 

Preliminära tider  
Se bilaga 1. 
 
 

Anmälda lag  
Se bilaga 2. En preliminär lottning har gjorts för att möjliggöra beställningar av resor utifrån 
när under helgen ert lag tävlar. Observera att denna lottning är preliminär och kan komma att 
justeras marginellt. Dock kommer inget lag att flyttas mer än en pool framåt eller bakåt.  
 
 

Tävlingsregler 
Samtliga tävlingsregler finns att hämta på www.gymnastik.se under rubriken tävling – 
tävlingsinriktning – truppgymnastik – regler. Eventuella frågor kan skickas till 
ttk@gymnastik.se 
 

https://www.hitta.se/kartan?s=0c065e9f
http://www.gymnastik.se/
mailto:ttk@gymnastik.se


   

Videostöd 
Trupptävlingskommittén (TTK) undersöker huruvida videostöd till domare kan vara ett bra 
verktyg i deras uppdrag för att höja kvaliteten på bedömningen. I arbetet analyseras vilka 
effekter det hade medfört vid en eventuell implementation och inom vilka ramar 
användningen bör fokuseras.  
  
För att kvalitetssäkra resultatet av undersökningen och analysera påverkan under tävling 
kommer Riksettan Dam, Herr & Mixed och Rikstvåan Herr & Mixed att vara pilottävlingar för 
detta initiativ (ej JNM-kvalet). Användningen av videostöd under denna tävling är endast ett 
testinitiativ i utredningssyfte. Det kommer tydligt att regleras hur det får användas, av vilka 
samt i vilka fall. Specificerad reglering kommer att anges i detalj i PM1. Information kan ges 
nu på förhand att inga domare kommer att ha tillgång till videoanalys utan videostödet 
kommer att hanteras via tävlingsjuryn. Påverkan för testinitiativet bedöms ge minimal 
påverkan för denna tävling men vara värdefullt underlag för vidare arbete i frågan.  
  
Fredagsforum 
Under fredag kväll kommer TTK att bjuda in tränare i deltagande föreningar till ett 
informations- och frågetillfälle samtidigt som friståendeförträningarna. Hit är alla tränare (och 
även gymnaster som är intresserade) välkomna att lyssna på syftet med projektet och 
progressen, samt ställa frågor. Tillfället kommer att benämnas fredagsforum och hållas i 
domarrummet i tävlingsarenan. Formell inbjudan skickas ut i samband med PM1. 
 
 

Kost och logi 
Logi alternativ 1  
Alldeles i anslutning till evenemangshallen Torvalla Sporthall ligger gymnasieskolan Fredrika 
Bremer. Skolan har fina lokaler och ett enastående kök för servering av alla de måltider ni 
behöver. Här sover ni i fräscha, rymliga skolsalar och här finns även en stor parkering i de 
fall ni kommer med buss.  
 
Frågor mejlas till: riks@vendelsogf.se 
 

Kartlänk Fredrika Bremer 
 
 

Priser kost och logi – Fredrika Bremers gymnasium 
Frukost: 55kr 
Lunch: 85kr  
Middag: 85kr 
Logi i skolsal: 100:-/natt/person 
 
 
Logi alternativ 2 
På 10 minuters gångavstånd från evenemangshallen ligger Quality Hotel Winn Haninge. 
Här har vi för vårt evenemang fått ett speciellt erbjudande till de deltagande lagen. Bokar ni i 
god tid är det större chans att ni får rum till era lag. Erbjudandet är enligt nedan och det är 
först till kvarn som gäller.  
 
Klubbar som önskar boende mejlar till: q.group.winnhaninge@choice.se och uppger att dom 
ska delta på detta arrangemang med Vendelsö GF och Svenska Gymnastikförbundet. 
 

mailto:riks@vendelsogf.se
https://www.hitta.se/kartan?s=867c35d5
mailto:q.group.winnhaninge@choice.se


   

Prislista 
Enkel 700: - 
Dubbel 900: - 
Trippelrum 1185: - 
Fyrbädd 1400: - 
Fembädd 1650: - 
Sexbädd 1900: -  
 

 Kartlänk Quality Hotel Winn Haninge 
 
OBS! Ni som bor på hotell kan boka önskade måltider i Fredrika Bremers Gymnasium via bifogad 
excelfil, bilaga 3. Mailas senast den 5 oktober till riks@vendelsogf.se 

 
 

Scandic 

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 
 
 

Information om beställningar kring kost och logi 
Bilaga 3. Excelfil med beställningar gällande kost och logi och skickas in till: 

riks@vendelsogf.se så snart som möjligt, senast den 5 oktober. 
 
 

Kläder - beställning 
Ni kan beställa tävlingskläder via webshopen hos Vera Sport. Länk skickas ut inom kort. 
 
 

PM  
PM 1 skickas ut via mail 4 veckor innan tävlingen och PM 2 skickas ut 2 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. 
 

https://goo.gl/maps/AxKEphSTSsBZb5EX7
mailto:riks@vendelsogf.se
https://www.scandichotels.se/alltid-pa-scandic/sport
mailto:sport@scandichotels.com
mailto:riks@vendelsogf.se


   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 


