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Truppgymnastik 

 

I Truppgymnastik (Trupp) tävlar man i tre olika klasser: herr, dam och mixed. Varje trupp 
består av 6-16 gymnaster. I mixedklassen måste det vara lika många damer som herrar i 
truppen. Man tävlar i tre grenar: fristående, tumbling och trampett. För att bli en duktig 
truppgymnast krävs ett brinnande intresse, vilja, mod samt tycka om att träna och tävla i 
grupp. För att kunna göra de svåra volterna krävs också koordination och kroppskontroll 
samt till fristående krävs en rytm och musikkänsla. 

 
I GF Uppsalaflickorna rekommenderar vi barn att börja med Barngymnastik för att träna 
gymnastikens rörelsemönster. Truppgrupperna startar från 7 år runt omkring i Uppsalas 
skolor och anmälan görs via vår hemsida. Målet är också att kontinuerligt starta en ny 
bastrupp från 7 år varje år. I de fall att en Bastrupp kan startas (då lokal och ledare finns) 
kommer mejl gå ut till samtliga medlemmar som fylller 7 år under året.  
 
Träningsmängd 
Truppgymnastik är en akrobatisk idrott som tränar i grupp. Från 1-2 timmar i veckan ökar 
träningsmängden och från 13 års ålder är träningsmängden uppe i ca 12 timmar/vecka 
fördelat på 4 tillfällen. 
Antalet träningstimmar är många men på grund av att inlärning av övningar kräver stor 
koncentration och stort mod måste gymnasterna ha en vila mellan övningar och därmed är 
intensiteten på träningen relativt låg. 
 
 
Föräldrar 
Eftersom träningsmängden snabbt ökar till flera gånger i veckan är föräldrastödet oerhört 
viktigt. Stödet behövs i alla former, att göra matsäckar, stöd vid läxplanering, skjutsning till 
träning samt uppmärksam på att barnen har ork och känner glädje till sin träning m.m. I GF 
Uppsalaflickorna sitter inte föräldrar med i träningshallen utan de är välkomna vid 
uppvisningar, tävlingar och vid speciella träningstillfällen. Vid träningar och tävlingar tas 
tacksamt all hjälp emot. Det är viktigt att föräldrar, tränare och förening arbetar i tätt 
samarbete för att stödja gymnasten i sin individuella utveckling. 
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Utöver medlemsavgiften på 100 kr/år tillkommer en träningsavgift, för 4 timmar är 1700 
kronor/termin och ökar sedan successivt till maxavgiften 3 500 kronor/termin vid 16 
träningstimmar eller mer. En licensavgift till Svenska Gymnastikförbundet för att få 
träna/tävla tillkommer på 180 kr per år. Alla gymnaster från Bas 2 och uppåt använder sig 
av vår föreningsdräkt och för denna tillkommer en engångskostnad av 500 kr som betalas 
när man börjar i en av dessa trupper och man får sedan använda dräkten vid tävling så 
länge man går kvar på gymnastiken i dessa trupper. För de trupper som tränar i 
specialhallen tillkommer också en städavgift på 100-150/termin. 
 
Vid förenings- och regionstävlingar bekostar föreningen; ledarens kostnad samt för 
tävlingsavgiften. Övriga avgifter bekostas av gymnastens familj. 
Vid tävlingar på riksnivå bekostar föreningen; ledarens kostnad, tävlingsavgift och 
resekostnader utöver 500 kr. Vid samtliga aktiviteter står gymnasten för mat, logi och 
eventuell bankett. 
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