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INBJUDAN 

Pixbo GF bjuder in sina egna trupper och sina kompisar i Hindås GF och Öjersjö GF på en vänskaplig 

tävling helgen den 10-11 december, 2022 i Mölnlycke Idrottshall (vid Hulebäcksgymnasiet).  

Tävlingen ritar sig till alla trupper med gymnaster födda 2014 och tidigare. Förändringar i 

åldersindelningar kan ske när antalet anmälda trupper är känt. 

INFORMATION 

All information kommer att publiceras på www.pixbogf.com rubrik: Pixbotriangeln 2022 

TÄVLINGSANMÄLAN 

Anmäl antal gymnaster, ledare, önskad klass och vilka grenar ni vill vara med i till er 

föreningsrepresentant senast onsdagen den 26 oktober. 

Pixbo GF: Lena B, PixboGF@hotmail.com 

Hindås GF: Ylva Ekwall, ylva@ekwalls.se  

Öjersjö GF: Anna-Marija Gasovska, trupp.ojersjogf@gmail.com 

Kostnad per lag: 250 kr/lag och gren + 25 kr/gymnast (betalas av klubben). Vid efteranmälan tillkommer 

en avgift på 250 kr/lag och gren. Avanmälan med returnering av anmälningsavgift senast 25/11-2022. 

TÄVLINGSBESTÄMMELSER OCH KLASSER 

Vi kommer att använda oss av tävlingsbestämmelser och Bedömningsreglementet för nivåerna nian – 

sjuan version 1.2 januari (2022) och Nationellt bedömningsreglemente Trupp version 2.1  (jan 2022) för 

sexan – trean.  

Klassen Fruktsallad där klasserna Banan, Melon, Kiwi och/eller Persika kan komma att tävla mot 

varandra blir en lösning om få lag anmäls i dessa nivåer. Vid anmälan anges vilken klass laget ställer upp i 

och bedömningen utgår från tävlingskraven i varje klass. 

Tävlingsbestämmelserna enligt Svenska gymnastikförbundet, reglementen och relevanta bilagor mm 

finns i form av länkar på pixbogf.com/Pixbotriangeln 2022 under nyheten med ledarinfo! 

Vi följer de olika tävlingsbestämmelserna med undantag för åldersindelning, antal gymnaster och 

klädsel. Alla klasser på tävlingen är öppna, alltså inte indelat efter kön. 
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Klass Nivå 
Rekommenderat 

födelseår 
Antal gymnaster Klädsel 

Äpple Regionsnian 2014-2013 6-30 
Liknande inom 

truppen 

Apelsin Regionsåttan 2013-2011 6-30 
Liknande inom 

truppen 

Päron Regionssjuan 2012-2008 6-30 
Liknande inom 

truppen 

Banan Regionsexan Från 2012 6-30 
Liknande inom 

truppen 

Melon Regionsfemman Från 2012 6-30 
Liknande inom 

truppen 

Kiwi Regionsfyran Från 2012 6-30 
Liknande inom 

truppen 

Persika Regiostrean Från 2012 6-30 
Liknande inom 

truppen 

 

I klasserna Äpple och Apelsin får alla deltagare medalj utan inbördes rangordning. Ledarna får efter 

tävlingen ta del av ett omdöme från domarna. 

I klassen Päron utses en första, andra och tredjeplacering i de tre grenarna tumbling, trampett och 

fristående förutsatt att alla tävlande trupper i huvudsak har gymnaster som är 10 år och äldre. 

I klasserna Banan, Melon, Kiwi och Persika, alternativt Fruktsallad, kommer första, andra och tredjepris i 

varje gren att utses liksom första, andra och tredjepris i mångkamp. Om få lag ställer upp i en eller flera 

klasser kan dessa komma att läggas ihop så att varje lag tävlar och bedöms enligt 

tävlingsbestämmelserna för den klass de är anmälda till. 

Eftersom det oftast är få utbildade domare på plats kommer poängen inte att redovisas. Vi är 

tacksamma för att vi har domare som ställer upp trots att de blir ensamma i sina positioner. 

Det går bra att ställa upp i enstaka grenar dock utan deltagande i mångkamp. Alla deltagande gymnaster 

får medalj.  

Tävlingsschema och förträningstider kommer med PM2 runt den 25 november. 

 

 

 

 



   
 

  
 

TÄVLINGSKLÄDER 

Krav på tävlingsdräkter utgår och vi uppmuntrar istället att deltagande trupper klär sig enhetligt i 

shorts/tights och linne/t-shirt. Det kommer inte att bli några avdrag på klädsel. 

Om Pixbo GF erbjuder utlåning av tävlingsdräkter kommer dräkterna att hämtas ut i samband med 

förträningen och lämnas tillbaka direkt efter prisutdelningen. 

Ledare skall ha på sig föreningsrepresentativa sport/träningskläder. Övrigt behöver inte klädseln vara 

lika mellan olika ledare för samma lag. 

MUSIK 
För tumbling och trampett i klasserna Äpple, Apelsin och Päron kommer musik att väljas av arrangören 

men ALL friståendemusik skall skickas in i alla klasser. Musiken skall skickas in till Pixbo GF i MP3- eller 

MP4-format, mer information i PM2.  

REDSKAP 

Tumbling: Långmatta, tumbling, inklusive redskap till de uppbyggnader som erbjuds i regionnian-sjuan 

Trampett/Hopp: Trampetter (mer information i PM2), medtagna trampetter är tillåtna men skall 

erbjudas alla trupper i samma klass, Pegasus, plint, satsbräda, mattberg (två tjockmattor högt för 

kullerbytta och tre tjockmattor högt för rygglandning, mer info i tävlingsreglerna) 

Fristående: markerad golvyta – OBS inget avdrag för gymnaster utanför den markerade golvytan! 

  



   
 

  
 

DOMARE 

Vi eftersträvar: I klasserna Äpple, Apelsin och Päron kommer tyckarbedömning att tillämpas. 

Vi eftersträvar: I klasserna Banan, Melon, Kiwi och Persika kommer minst 3 domare att döma grenarna 

tumbling, trampett och fristående. Minst 2 domare i varje domargrupp kommer att vara utbildade 

föreningsdomare. 

GYMNASTER OCH LEDARE 

Omklädningsrum finns men är begränsat, så kom ombytta. Gymnasterna kommer att sitta på golvet och 

uppmanas att inte gå upp på läktaren under tävlingen. 

Var noga med att inte ha smycken eller klocka på vid tävling, gäller både ledare och gymnaster. 

Ledarmöte kommer att hållas i samband med förträningen för varje klass. 

PUBLIK 

All publik betalar entré då avsikten är att sitta på läktaren och njuta av all härlig gymnastik.  

Entréavgift: 60 kr/vuxen, barn under 12 år gratis inträde. Betalas via Swish eller kontant. 

Publiken uppmanas att applådera ALLA lag och visa sitt stöd till ALLA gymnaster som gör sitt bästa. 

Det kommer att finnas en servering med kaffe, te, drickor, kakor, bullar, godis, toasts och korv. 

 

Vi arbetar för att kunna erbjuda en live streamad variant av tävlingen så att alla kan följa våra 

gymnasters framfart i hallen och hoppas lösa detta, mer info i PM2 

VÄLKOMNA! 

Tävlingsledningen 

Lena Brive, Amanda Agardh 

Pixbo GF 

Pixbogf@hotmail.com 
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