
[Skriv text]  2017-04-05 

 PM 1 - Klubbmästerskapet 
 
 Här kommer information om KM söndag 23/4 i Älvhögsborgs A-hall. 
 
Klass 1:  Gymnaster upp till 9 år där redskap ingår. Tävlingsstart kl.12:00.  
 Prisutdelning kommer att ske direkt efter avslutad tävling. 
 Guld, silver och bronsmedaljer delas ut. Alla andra gymnaster får NIF-medalj. 
 Pris för bästa klädsel delas ut. 
 
Klass 2-3-4:  Beräknad tävlingsstart kl.14:00 
 Guldmedaljer delas ut i varje klass. Övriga får NIF-medalj. 
 Ett pris för bästa klädsel delas ut. 
 
Träningstider 22-23/4 bifogas.  
Dansgrupperna får tid på lördagen = 15 minuter. 
Övriga grupper har fått tid lördag eller söndag = 20 minuter.  
 
Eftersom träningen inkluderar fram- och borttagning av redskap, vilket ni själva ansvarar för, så måste 
träningen planeras noga innan ni kommer. Ingen förskjutning av schemat kommer att tillåtas.  
Det finns också tillgång till tider i B-hallen på lördagen och söndagen, vilka kan bokas hos kansliet, för de 
lag som vill träna dans eller uppställning (några redskap finns, t ex tjockmattor). 
 
Musik: Lämnar du in till sekretariatet i A-hallen efter din grupps träning så kommer det att tas omhand. 
CD:n skall vara tydligt märkt med gruppens namn och berörd ledare ansvarar för att musiken på CD:n 
fungerar. Var noga med ljudkvaliteten när du spelar in. Tom CD finns att hämta på kansliet. Om ni vill ha 
hjälp med att bränna CD-skivan, kontakta Anna på kansliet. Var ute i GOD TID och ha alla filer redo. 
 
Redskapsplan: Skall fyllas i noggrant med angivande av exempelvis antal plintdelar, vilken satsbräda eller 
trampett det skall vara m.m. (och höjd på denna) och var i A-hallen de skall vara placerade. Redskapsplan 
finns även att skriva ut från vår hemsida (inlämnas till kansliet senast 18/4).  
OBS! Redskapsgänget finns på plats från 11:30 i A-hallen på söndagen. Huvudledaren för varje grupp ska 
komma till redskapshörnan innan tävlingen börjar för att bekräfta er redskapsplan och kolla av så att den 
stämmer. 
 
Skylt: Glöm inte att göra en skylt med gruppens namn till defileringen. 
 
Rekvisita: Om du behöver köpa något speciellt till din grupp, exempelvis tyg, sjalar eller övriga tillbehör 
till din grupp får du ersättning mot att du lämnar kvitto till kansliet för ca 200-300 kronor/grupp.   
 
Försäljning av NIF-artiklar samt förköp av biljetter kommer att ske från kl. 09:00 på söndagen i 
Älvhögsborg. Entré: 70 kr för vuxna och 30 kr för barn. 
 
Föräldrainformation: Var tydlig med information till föräldrarna – tider, samlingsplatser, klädsel, 
försäljning mm. VAR UTE I GOD TID! Skicka gärna ut informationen så snart som möjligt.  
 
Korv med bröd och dricka till ledarna på KM: Säg till i kiosken att du är ledare. 
 
VIKTIGT! På lördag morgon ska alla redskap flyttas från Borggården och B-hallen till A-hallen. Det betyder 
att alla ledare måste hjälpa till (eller ordna ersättare). Avdrag på terminens arvode kommer att göras för 
den som ej dyker upp utan att ha ordnat ersättare. Hälften av ledarna bär redskap på lördagen och 
hälften på söndagen direkt efter KM:et. Planera för detta! Lista på lördag/söndag skickas ut separat.  
Samling på Älvhögsborg, Borggården kl. 08:30. 
  
 Lycka till med träningen 
 NIF-Styrelsen 


