
CHECKLISTA FÖR UPPVISNINGEN - FÖRBEREDELSER 

 Maila era gymnaster med info om:  

• Träningstid på lördagen/söndagen samt defileringsträning.  
• Samling inför uppvisningen (ni som är med på första uppvisningen tar hand om 
gymnasterna mellan defileringsträning och uppvisning). 
• Klädsel på uppvisningen 
• Var gymnasterna hämtas efter sitt program, exempelvis ovanför C-läktaren i A-hallen 
• Entréavgifter: 70 för vuxna, 30 för barn 
• Träningen veckan efter uppvisningen är sista för terminen, start igen vecka 2 
• Kontaktuppgifter till er ledare om föräldrar har frågor.  

 Musik skickas in för er som inte fått färdig musik – senast söndag 5/12 till 
kansli@nifgymnasterna.se 

 

 Lämna in/komplettera er redskapsplan. Ni som väljer redskapsplan själva, lämna in den till NIF-
kansliet senast 6/12. Ni som fått färdiga skisser ska komplettera dessa med höjd på plintar, m.m.  

 

 Planera in redskapsflytt, antingen på fredag kväll eller söndag, alt. städ enligt bifogat schema. 

Förträningen 9/12 

 Dubbelkolla er redskapsplan som kommer att finnas i en pärm i redskapshörnan. Eventuella 
ändringar kan göras – rita/skriv tydligt!  

Uppvisningsdagen 10/12 

 Första defileringsträningen för er som uppträder på uppvisning 2: Påminn gymnasterna om 
när ni ska mötas inför uppvisningen.  
 

 Andra defileringsträningen för uppvisning 1: Samla gymnasterna UTANFÖR Älvhögsborg och 
gå gemensamt ner till A-hallen. Föräldrar kan gå in genom evententrén till A-hallen från 
Storgatan. De barn som har B-hallen som omklädningsrum ska lämnas där. Obs! Ingång från 
kanaltorget, trappan ner mot Bowlinghallen.  
 

 Efter defileringsträningen: En ledare går till musikansvarig och ger anvisningar om när er 
grupps musik ska sättas på.  
 

 Innan uppvisningen startar ska en ledare gå till redskapshörnan och stämma av att 
redskapsplanen stämmer.  
 

 5 min innan uppvisningen startar ska alla stå uppställda för defilering i den ordning som vi 
övat på.  
 

 När den grupp som är före er i programmet uppträder, ställer ni upp utanför A-hallen så att 
ni är redo när det är er tur.  
 

 Efter ert program hämtar föräldrarna sina barn, exempelvis ovanför C-läktaren. 
 

 Städa upp i ert omklädningsrum vid behov!  


