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 Arr. 

Buskerud Gymnastikk- og Turnkrets 

Schwartz gate 6 

3043  DRAMMEN 

 

Info til deltakende lag 
 
Vi takker for påmeldingen til arrangementet og ønsker dere hjertelig velkommen til Drammen  
16-18/11. Vi gleder oss til å se dere alle sammen! Her følger praktisk informasjon om Buskerud 
Trampetten 2018. 
 
Antall foreninger og tropper 
I år er det påmeldt 45 foreninger, 310 tropper og over 800 deltakere. 
 
Betaling 
Alle lag MÅ ha betalt for deltakelsen innen konkurransestart (siste frist for betaling er 31/10). Lag som 
ikke har betalt, og ikke kan fremvise kvittering, får ikke starte i konkurransen. 
Det sendes ikke ut faktura. Betalingsdetaljer kan lastes ned fra nettsiden når du logger inn med 
brukernavn og passord. 
 
Endringer i tropper og deltakere 
Det er ikke lenger mulig å gjøre endringer på tropper og deltakere. Dersom du har behov for å gjøre 
endringer må du ta kontakt på post@buskerudtrampetten.no 
Sjekk over at alle som har behov for spesialkost har fått meldt inn dette. Absolutt siste frist er 5/11. 
 
Trening 
Det vil bli avholdt trening fredag kveld og lørdag morgen. Under trening vil vi ha en apparatgjeng 
tilgjengelig. De vil notere hvilken høyde på pegasus som skal brukes i konkurransen. Sørg for å få gitt 
beskjed til apparatgjengen!   
Foreløpig treningsplan er vedlagt. 
 
Garderobe: 
Det er garderober med dusj i Drammenshallen. Garderobene blir delt inn i jente- og guttegarderober 
og ikke per forening. 
 
Skader  
Vi har førstehjelp tilstede i hallen under trening og konkurranse. Vi minner om at de kun har materiell 
til nye skader som oppstår under arrangementet. Tape og bandasjer til gamle skader må lagene ha 
med selv. 
 
Konkurransen  
Konkurransen avholdes i henhold til reglement for nasjonale klasser vedtatt av Norges Gymnastikk- og 
Turnforbund. Reglementet kan lastes ned fra gymogturn.no.  
Oversikt over fordeling av klasser per dag er vedlagt. 
 
Overnatting 
Overnatting skjer på Gulskogen skole. Gulskogen skole ligger ca. 3 km unna hallen (gangtid ca. 35 
minutter). Vi setter opp buss mellom Gulskogen skole og Drammenshallen. Bussen vil gå i 
skytteltrafikk følgende tider: 

• Fredag kl. 20-21 

• Lørdag kl. 06.30-10 og kl. 20-22.30 

• Søndag kl. 06.30 til det er tomt 
Utsjekk fra skolen er senest kl. 11:00 søndag formiddag. Bagasjen skal etter utsjekking medbringes til 
Drammenshallen og oppbevares i garderoben.  
Det er ikke anledning til å dusje på skolene. Dette må skje i Drammenshallen.  
Vi minner om at alle lag som overnatter må ha med en ansvarlig over 18år. 
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Ro på skolene er lagleders ansvar og det skal være ro fra 23:00. 
 
Madrasser 
Det blir svært fullt på skolene og vi må innkvartere mange på hvert rom. Det kommer til å bli trangt og 
vi oppfordrer alle til å pakke deretter. Doble madrasser er kun tillat hvis det ligger 2 personer på dem.  
 
Erstatningsansvar for skader på skole / hall m.m. 
Vi gjør oppmerksom på at alle skader på inventar og bygning eller lignende vil bli belastes 
lagene som bor/bruker rommene. Det er forbudt å bruke teknisk utstyr som tilhører skolen! 
(Inkludert stekeovn e.l.) 
 
Måltider 
Alle måltider serveres på Marienlyst skole rett ved Drammenshallen for de som har bestilt dette. 

• Frokost serveres begge dager fra 07:00 - 09:30 (pakke 2 &3). 

• Lunsj serveres begge dager fra 11:00 - 13:00 (pakke 2 & 3). 

• Middag serveres på Marienlyst skole fra kl. 17:00 - 19:30 (pakke 1, 2 &3). Det er mange som 
skal spise så alle må vise litt fleksibilitet.  

Det blir utdelt egne billetter for innmeldt spesialkost. 
 
Vanndisko.  
Lørdag kveld blir det vanndisko på Drammensbadet med fullt trøkk for de som har bestilt dette! 
Vanndisko inngår i pakke 1, 2 og 3. Husk badetøy! Det vil vare fra 18:00 til 22:00. 
 
Stevnekontor  
Stevnekontoret er åpent i Drammenshallen fredag kveld frem til kl. 21:00 og fra kl. 07:00 lørdag 
morgen. Alle lag må sjekke inn på stevnekontoret så snart de ankommer Drammen. Lag som kommer 
sent fredag kveld reiser direkte til skolene og sjekker innom stevnekontoret lørdag morgen.  
 
Musikk og vanskeskjemaer 
Vi ønsker at musikk og vanskeskjemaer lastes opp på buskerudtrampetten.no innen fredag 16/11. 
Instruksjon vedr. opplastning vil bli lagt ut på nettsiden. Følg instruksjonene nøye! 
 
Resultater  
Alle resultater blir lagt ut på tropp.no fortløpende. Siden aktiveres når konkurransen starter. Merk at 
disse karakterene er uoffisielle frem til overdommer har kontrollert ved konkurranseslutt.  
 
Streaming på nett  
Vi sender også i år konkurransen direkte på nett (youtube.com). Følg med på buskerudtrampetten.no 
og på facebook.com/BuskerudTrampetten for mer informasjon.  
 
Drammensbadet  
Vi gjentar suksessen fra tidligere år og tilbyr deltagerne å kjøpe billetter til Drammensbadet til 
rabatterte priser på stevnekontoret. Vi håper så mange som mulig benytter muligheten til å besøke det 
flotte badeanlegget i en ledig stund.  
 
Kiosk i hall 
Det vil være en kiosk inne i Drammenshallen. Drammen håndballklubb (DHK) eier rettighetene til 
servering i hallen og vi har bare lov til å selge dugnadsvarer som kake og kaffe ol.  
Vi har kortterminal i inngangspartiet og i kiosken. Det er også mulig å benytte Vipps. 
 
Salg av utstyr 
Eurogym leverer utstyr til konkurransen og dette selges ut før og under konkurransen. Sjekk våre 
nettsider for prisliste. 
 
Øvrig informasjon 
Øvrig informasjon finner dere på buskerudtrampetten.no og på facebook.com/BuskerudTrampetten. 
 
Eventuelle henvendelser frem til konkurransen rettes til: 
 

Hovedkomiteen Buskerud Trampetten 2018 
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post@buskerudtrampetten.no 
 
 
 

VELKOMMEN TIL BUSKERUD TRAMPETTEN 2018! 
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