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07. BESLUT - PRINCIPER OCH RIKTLINJER TEKNISKT
REGLEMENTE 2020
Bakgrund;
Förbundsstyrelsen har historiskt varje år fattat beslut om Tekniskt reglemente inför
kommande verksamhetsåret på styrelsens decembermöte. Under 2018 gjordes ett försök att
förändra detta men frågan var inte mogen och tillräckligt beredd och trots att frågan var
uppe för diskussion vid styrelsen möte i oktober och december 2018 fastställdes det inte
tydligt att förbundsstyrelsen stod bakom samtliga principer och var beslut av Tekniskt
reglemente ligger framöver. Efter diskussion i presidiet förslås att Förbundsstyrelsen övergår
till att fastställa principer för tekniskt reglemente och därmed framåt överlåter till den
operativa verksamheten att fastställa dessa utifrån fastslagna principer.
Arbetet med att ta fram underlag för Tekniskt reglemente innebär samordning av önskemål
om, och behov av, förändringar från många individer och grupperingar, både anställda och
förtroendeuppdragstagare. Inför detta arbete är det viktigt att vi tydligt kommunicerar de
principer och riktlinjer som förbundsstyrelsen vill ska genomsyra all tävling och regler som
ska gälla vid nationellt och internationellt tävlande i relation till Svensk Gymnastik Vill samt
i enlighet med Riksidrottsförbundets riktlinjer och anvisningar för barn och ungdomsidrott.
Det är också viktigt att vi säkerställer att Tekniskt reglemente fastställs tidigare på året än
december inför kommande år. Vi vill att föreningar, tränare och gymnaster i god tid ska få
till sig regler för kommande tävlingsår som träder i kraft 1 januari. En tidigareläggning av
fastställandet av Tekniskt reglemente är extra viktigt då övriga reglementen för respektive
disciplin (Tävlingsbestämmelser, Arrangörsreglemente och Redskapsreglemente) bygger på
Tekniskt reglemente och dessa ska också börja gälla 1 januari.
För att säkerställa att ingångsvärdena kring Tekniskt reglemente är kända och tydliga för
samtliga personer som är med i revideringsarbetet samt att reglerna för kommande år kan
kommuniceras i god tid skulle följande åtgärder kunna vidtas:
•
•

Styrelsen fastställer principer och riktlinjer för Tekniskt reglemente som gäller för
revideringen av Tekniskt reglemente inför kommande år
Dessa principer och riktlinjer beslutas på styrelsens oktobermöte

Detta skulle innebära att processen för revidering av Tekniskt reglemente tidsmässigt
hamnar bättre i relation till verksamhetens behov. I början av oktober kan ingångsvärden
kommuniceras till samtliga som arbetar med revideringarna. Vi undviker också att vi i
december står inför ytterligare en revidering av reglementet – en situation som skulle uppstå
om förbundsstyrelsen skulle ha synpunkter på underlaget på styrelsens decembermöte. Det
skulle också bli naturligt att flytta fastställandet av själva dokumentet till GS snarare än att
styrelsen behöver sätta sig in i detaljerna kopplat till tävlingsregler utan istället hanterar
innehållet i Tekniskt reglemente genom att fastställa ingående principer och riktlinjer.
Att förbundsstyrelsen fastställer ingående principer och riktlinjer för Tekniskt reglemente är
också av värde då det återkommande finns diskussioner kopplat till åldrar och en rad
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övergripande frågor av principiell karaktär. Här är det viktigt att förbundsstyrelsens
ståndpunkt i dessa frågor är tydlig.

INGÅNGSVÄRDEN
Viktiga parametrar som ligger till grund för nu rådande principer och riktlinjer kring tävling
och åldersregler är antagen utvecklingsmodell med tillhörande nyckelfaktorer och Strategi
tävling 2016-2020 (2015, förbundsstyrelsen). Dessa går ju i linje med RF’s Anvisningar för
barn- och ungdomsidrott. Dessa anvisningar är oerhört tydliga när det kommer till vad som
bör gälla för tävling för barn (barn definieras som upp till 12 år inom RF). Ur dessa
anvisningar:

INTENTION ”RESULTAT”
Tävlingsverksamhet för barn ska ske lokalt och resultaten ska ges liten uppmärksamhet.

ANVISNINGAR
•
•
•
•
•

Tävlingsverksamhet för barn ska planeras så att resandet minimeras.
Nationella mästerskap ska inte förekomma för barn, inte heller nationella tävlingar
som kräver kvalificering.
Rankinglistor ska inte förekomma för barn.
SF ska inte ta ut barn till landslag eller motsvarande.*
SF ska inte sanktionera att barn tävlar internationellt.*

*Enligt 8 kap. 8 § RF:s stadgar krävs SF:s godkännande För att representera förening eller
förbund i tävling eller uppvisning utanför Sverige, och landslag är alltid en SF-angelägenhet.

DÄRFÖR ATT:
•
•

•

•
•

Barn vill idrotta, inte sitta i en bil till och från tävlingar eller matcher. Därför bör
tävlandet ske så lokalt som möjligt.
Nationella mästerskap och tävlingar som bara är öppna för de bästa är per definition
prestigefyllda och sätter olämplig press på barnen, där tävlingen ska vara en del av
den idrottsliga leken. Detta förhindrar inte att det i vissa idrotter kan finnas
säkerhetsmässiga skäl att kräva vissa kunskaper för att få delta.
Barnidrott handlar om lek och utveckling. Därför ska barns prestationer sättas i
relation till den egna utvecklingen, inte till andra. Rankinglistor, vare sig de är
nationella eller bara omfattar den egna föreningen, innebär just att barn jämförs med
varandra.
Självklart har barn rätt att få veta hur det har gått för dem i en tävling. Men deras
prestationer ska sättas i relation till den egna utvecklingen, inte till andra.
Att tidigt plocka ut barn till lands- eller distriktslag innebär i första hand en
premiering av tidig mognad och säger ingenting om deras utvecklingspotential. Det
är viktigt att komma ihåg att vägen till en landslagsuttagning börjar fler år i förväg.
För att bli uttagen till exempelvis ett 15-årslandslag krävs oftast att man visar
framfötterna senast i 13-årsåldern.
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•

•

Internationella tävlingar är i de flesta fall prestigefyllda och innebär långa resor. Det
vi talar om här är naturligtvis inte möjligheten för barn som bor i gränsområden att
tävla i grannlandet, som kan ligga närmare än närmaste svenska motstånd.
Sammantaget ska det enskilda barnets utveckling stå i centrum och inte barnens
inbördes rangordning.

SÅ ATT:
Så många som möjligt stimuleras att idrotta så länge som möjligt.

FÖRSLAG PÅ RIKTLINJER OCH PRINCIPER INFÖR ARBETET MED TEKNISKT
REGLEMENTE 2020;
a) Gymnastikförbundet står bakom RF’s anvisningar för barn- och ungdomsidrott,
speciellt intensionen ”Resultat” citerad ovan.
b) Grundläggande krav för att en gymnast ska få delta i tävlingar är att de ska fylla
minst 7 år det året som tävlingen genomförs (eller uppfylla de högre åldersgränser
som specificeras i respektive disciplins specifika tävlingsregler)
c) Trots att det i RF:s anvisning säger att barn ska tävla så lokalt som möjligt är det
viktigt att möjliggöra mötesplatser även för bredden (dvs tävlingar med för
målgruppen anpassade regler) för våra discipliner med få utövare utspridda över
hela landet. Därför tillåts för tillfället yngre åldrar (ner till 7 år) på dessa nationella
tävlingar.
d) Tävlingar på den allra högsta nivån (bedömning sker utifrån den internationella
Code of Points) ska inte genomföras för barn under 13 år
e) Gymnastikförbundets linje är att USM, JSM och SM är tävlingar på den allra högsta
nivå (bedömning sker utifrån den internationella Code of Points men där viss
anpassning kan förekomma), dvs. lägsta ålder för dessa tävlingar blir utifrån punkten
c) per definition 13 år.
f) Gymnaster ska fylla minst 13 år under året för att delta i internationella tävlingar
utomlands.
g) Trots att RF:s anvisningar säger att barn inte ska tävla internationellt kan gymnaster
under 13 år tillåtas att delta om en internationell tävling har regler som är anpassade
för bedömning av yngre gymnaster om särskild motivering görs för varför
deltagande ska tillåtas, exempelvis om sociala sammanhang.
h) Gymnastikförbundet ska verka för aktiv förflyttning över tid mot efterlevnad av RFs
anvisningar för barn och ungdomsidrott och därmed minska antalet undantag.
Punkterna f) och g) fastställde styrelsen på styrelsemötet 2018-12-10.

Tf. GS förslår förbundsstyrelsen;
Att

fastställa följande riktlinjer och principer inför arbetet med Tekniskt reglemente
gällande verksamhetsåret 2020 och

Att

GS utifrån styrelsens diskussion får mandat att fastställa Tekniskt reglemente 2020
efter beredning tillsammans med samtliga tävlingskommittéer och nationella
samordnare.
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