
  Varmt välkomna -ll Millito0en lördag 25 mars 2023 
 

 
 
Informa)on 
Tävlingsansvarig: Maria Pe0ersson mariap.ge5nge@telia.com 
På tävlingsdagen, Maria: 072-587 87 71 
 
På vår hemsida www.nissaflickorna.se finns även all tävlingsinforma5on. 
 
Entré och kiosk 
Under 7 år: fri entré 
7-17 år: 30 kronor 
Vuxna: 50 kronor 
 
I vår kiosk kan ni köpa frallor, korv med bröd, kaffe, dricka, godis m.m 
Vi tar kontanter och swish. 
 
Hallen 
Högskolehallen, Spetsvinkelgatan 23 Halmstad. Se bifogad bild (I-huset). 
Hallen öppnar 08.00. 
Entrén 5ll Högskolehallen är liten, samla gärna era gymnaster utanför. 
Gymnaster och ledare går en trappa ner för a0 komma 5ll omklädningsrum och därifrån 
finns det trappor upp 5ll hallen. 
Publik går en trappa upp i entrén för a0 komma 5ll läktare. 
 
OBS! Det finns få omklädningsrum så kom omby0a i den mån det går. Gymnaster och ledare 
förvarar sina saker på anvisad plats i hallen. 
 
Parkering 
h0ps://www.hh.se/student/innehall-a-o/hi0a-pa-campus/parkering-pa-campus.html 
 
Ackreditering 
Vid ankomst (senast 1 h innan tävlingsstart) anmäler ledaren truppen 5ll ackrediteringen 
som kommer a0 finnas en trappa upp från entrén. Ledaren lämnar in bedömningsunderlag i 
tre exemplar, deltagarlista och utdrag från Pensum. På deltagarlistan ska gymnasternas namn 
stå i samma ordning som på utdraget från Pensum.  
 
OBS! Endast aktuella gymnaster i det ackrediterade laget ska stå med på utdraget från 
Pensum, ej hela föreningen. 
 
Ledarmöte 
Samling vid musiken 10 minuter innan förträningen startar i respek5ve pool. 
 



Domare 
Domarsamling 08.40, en trappa upp vid entrén. 
Vi ordnar lunch 5ll domarna, meddela specialkost 5ll tävlingsansvarig senast 17 mars. 
 
Tävlingsbestämmelser 
Tävlingsbestämmelser finns på vår hemsida och läses 5llsammans med Svenska 
Gymnas5kförbundets bedömningsreglemente för nivå 6-9. 
 
h0ps://www.gymnas5k.se/verksamheter/truppgymnas5k/regler/regionala-tavlingsregler-6-9 
 
Musik 
Musik ska mejlas senast fredag 17 mars 5ll gymnas5k@nissaflickorna.se 
E0 mejl per lag (1-3 låtar). 
Filerna ska vara namngivna enligt följande - startnummer, lag, klass, redskap - och vara i 
mp3-format. 
För sent inkommen musik debiteras med 50 kronor/låt. 
 
Ha gärna med reservmusik i mobilen och tänk på a0 sång/text i musiken inte är 5llåtet. 
 
Redskap och sta)oner 
Se bifogat dokument. 
Redskapsönskemål lämnas 5ll redskapsfunk5onärer vid ankomst. 
 
Förträning 
Enligt bifogat schema. OBS! Ingen förträning för fristående. 
 
Defilering 
Hela laget ställer upp för defilering 10 minuter innan tävlingsstart. Uppställning i korridoren 
utanför hallen (ned 5ll omklädningsrummen). Defileringen sker lagvis i bokstavsordning. 
 
Resultat och prisutdelning 
Prisutdelning sker direkt ecer varje pool. Gymnasterna sä0er sig lagvis på tävlingsytan. Lagen 
blir uppropade i bokstavsordning. 
 
Klass 7-8: Ledarna delges en fullständig resultatlista ecer tävlingens slut. Ingen 
resultatåtergivning sker i hallen eller på internet. Ingen rangordning av lagen görs på 
tävlingen. Medalj ges 5ll samtliga gymnaster. 
 
Klass 9: Ledare delges feedback från domarna, ej poäng. Ingen resultatåtergivning sker i 
hallen eller på internet. Ingen rangordning av lagen görs på tävlingen. Medalj ges 5ll samtliga 
gymnaster. 
 
Avanmälan 
Lag som stryker sig ecer sista anmälningsdag betalar hela anmälningsavgicen. 
 



Länkar 
h0ps://www.gymnas5k.se/verksamheter/truppgymnas5k/regler/deltagarlistor-och-
bedomningsunderlag 
Använd deltagarlista för föreningstävlingar.  
Vänligen komple0era bedömningsunderlagen med startnummer i övre högra hörnet. 
 
Bedömningsunderlag för nivå 6-9 
h0ps://www.gymnas5k.se/verksamheter/truppgymnas5k/regler/regionala-tavlingsregler-6-9 
 
 

Välkomna och lycka -ll med förberedelserna! 

GF Nissaflickorna 
 


