
 

 
VARMT VÄLKOMNA TILL 

TÄBY GYMNASTIKFÖRENING 
OCH TÄBYPOKALEN 2023 

TÄVLINGSDATUM 
22-23 april 2022 
 
TÄVLINGSANMÄLAN 
Anmälan öppnar 11 januari och stänger 23 mars. 
 
TÄVLINGSHALL 
Tibblehallen 
Attundavägen 5–7, 183 34 Täby 



   

 

ANMÄLAN & TÄVLINGSAVGIFT 
Anmälan görs via ett formulär på vår hemsida www.tabygf.com 

TGF pokaler  - Täbypokalen 2023 - Anmälan 
Om ni har lag i olika klasser, eller fler lag i samma klass vill vi att ni anmäler på olika formulär. 
 
I varje klass kommer det vara ett begränsat antal lag. Vi förbehåller oss rätten att stänga anmälan vid 
för många anmälda lag. Vid många anmälda lag kommer klassen delas upp i flera pooler efter ålder på 
gymnasterna. 
 
När ni har fått ett bekräftelsemejl efter anmälan på formuläret är ni anmälda till tävlingen. 
 
Anmälningsavgiften är 500 kr per trupp och gren. Avgiften kommer att faktureras efter sista 
anmälningsdag (23 mars).  Betald avgift anses som bekräftad anmälan. 
Vid strykning efter sista anmälningsdag betalas ingen avgift tillbaka. 
 
KLASSER & BEDÖMNING 
Täbypokalen erbjuder 5 klasser TP-sexan(10 år +), TP-sjuan äldre(10 år +), TP-sjuan yngre, TP-åttan och 
TP-nian. Antalet flickor respektive pojkar får variera inom truppen på samtliga nivåer. 
 
Nationellt Bedömningsreglemente tillämpas i nivå 6-9 
https://www.gymnastik.se/download/18.5889933c18529c5912e14825/1671524530115/T%
C3%A4vlingsbest%C3%A4mmelser%20Niv%C3%A5%206-
9%20version%202.0%20januari%202023%20(1).pdf  
 
För nivå 7 yngre – 9 kommer alla lag bli tilldelade en liten pokal i slutet av tävlingen samt ett 
papper med feedback från domarna. Inga resultat kommer att redovisas på plats.  
För TP-sexan och TP-sjuan äldre kommer det vara grentävlingar med medaljer till 1–3 plats, samt 
en totalsegrare som får en pokal. 
 
DOMARE & TYCKARE 
Varje förening ska anmäla en domare/tyckare per anmält lag. Det görs i samband med anmälan av sitt 
lag. Anmälan är inte komplett om det inte finns någon anmäld domare/tyckare. 
Lag som inte anmäler någon domare/tyckare måste erlägga en domaravgift på 1500kr. 
 
Vi kommer att arvodera utbildade domare med utbildning steg 1 eller högre. 
 
TÄVLINGSLICENS 
Ledare bekräftar i anmälan att samtliga gymnaster har godkänd licens samt att ledare har giltig licens 
som är relevant för de övningar som skall utföras. 
 
MUSIK 
Information kommer i PM2. 
 
PM 2 
PM 2 kommer att skickas ut senast 3 veckor innan tävlingshelgen. 
 
KONTAKT TÄVLINGSLEDNING 
tabypokalen@tabygf.com 
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