
 

 

 FÖRÄNDRINGAR TEKNISKT REGLEMENTE INFÖR 2023 

Sektion 1 - Allmänna bestämmelser 
Punkt Ändring Motivering 
Definitioner Tillagt definition av digital tävling.  För utvecklingen av 

tävlingsmöjligheter.  

1.1.4 Tillagt att föreningar som bjuder in nationellt får göra det 
efter tillståndsansökan.  

Förtydligande kring 
vad som gäller.  

1.2 Ändrat ”genomför” till ”startar” i reglerna kring när 
utdelning av RF-tecken kan ske, dvs. när det är SM och 
JSM. 

”Startar” används i 
RFs stadgar. 
Ändringen leder till att 
en tävling inte under 
tävlingens gång blir 
inofficiell.  

1.2.4 Tillagt vad som händer om för få är anmälda till JSM eller 
SM. 

Förtydligande 
behövdes.  

1.4 En del av texterna här har bytt plats. För att vara lättare att 
förstå vad som gäller 
för alla och inte. 

1.4.5 Ändrat ”svårighetsgrad” till ”svårighetspoäng”. Stämmer bättre 
överens med vad 
poängen ”heter”  

1.4.7 Ändrat ”förfrågningar” till ”invändningar”. Efter tidigare 
önskemål kring att 
”förfrågningar” låter 
för svagt. 

1.4.8 Tillagt vad som gäller för hoppreps snabbhetsgrenar. Saknades tidigare och 
kunde inte ingå i 
någon av de andra. 

1.7 Fritt tillträde skrivs om. För att bli tydligare.  

2.1.1 Ny hänvisning. Nya stadgar. 

2.2.1b) 
2.2.1c) 

Trampolin flyttar information om tävlingsanmälan till 
Tekniskt reglemente från Tävlingsbestämmelserna. 

Likt andra discipliner.  

2.2.1b) Kvinnlig artistisk gymnastik tidigarelägger sista 
anmälningsdag för nationella tävlingar. 

För att möjliggöra att 
information går ut 
tidigare till deltagare.  



 

 

Sektion 1 - Allmänna bestämmelser 
Punkt Ändring Motivering 
2.2.1c) Ändrat att sena anmälningar accepteras i mån av plats efter 

sista anmälningsdag istället för efter lottning av 
startordning.  

För tydligare 
hantering.  

2.2.1c) Aerobic gymnastics har lagt till att efteranmälan sker i mån 
av plats fram till två veckor innan tävlingsdag. 

Bättre hantering av 
tävlingsadministration 
samt lättare för 
arrangör att planera.  

2.2.1d) Tillagt vad som gäller kring strykningar för hopprep. Beslut från HTK. 

2.3 Rubrik byter namn från ”avgifter vid nationella tävlingar” 
till ”Avgifter vid tävling”. 

Stämmer bättre 
överens med styckets 
innehåll. 

2.5 Förtydligande kring vart regler finns, att sportanpassad 
slöja är okej samt öppnar upp för att söka dispens gällande 
kläder ur inkluderingsperspektivet.  

För tydlighet och 
inkludering.  

2.6.1a) Tillagt att åtgärdstrappan kan komma att användas vid 
olämpligt beteende.  

I enlighet med GFs 
stadgar.  

2.6.2 Stycke flyttat från 7.2. Tydligare 
sammanhang. 

2.7c) Tävlingsbestraffningar. Förtydligat vad som 
gäller vid lagtävlingar 
där individuella poäng 
utgör lagpoängen.  

2.7c) Trampolin tillagt. Beslut av TrK. 

3.1 Tillagt att tävlingslicens även krävs vid digitala tävlingar. För att förtydliga. 

5.6 Tillagt att medicinskt ansvarig kan ersätta överdomaren i 
vissa beslut i Tävlingsjuryn. 

Medicinskt ansvarig är 
mer lämpad i vissa 
beslut. 

6.1.1 Förtydligat att tillstånd ska sökas hos Gymnastikförbundet 
för deltagande på internationella workshops och 
masterclass.  

För att förtydliga. 

6.2) 
Du ska aktivt arbeta för en god laganda, som ger 
möjlighet till maximal utdelning.  

 

7.1 Lagt till hänvisning till dokumentet ”Uppdragsbeskrivning 
medicinskt ansvarig vid tävling”. 

Tydliggöra att 
arrangör ska ta del av 
detta.  



 

 

Sektion 1 - Allmänna bestämmelser 
Punkt Ändring Motivering 
8.1a) Rättigheter. Förtydligande om 

begreppet. 

8.1b) Tillagt vem som har rättigheter. Förtydligande. 

8.1c) Tillagt avgifter. Förtydligande. 

8.1d) Tillägg att Riktlinjer för sponsring gäller. Förtydligande. 

8.4 Tillagt att Gymnastikförbundet äger rätten till exponering 
på nummerlappar. 

Enligt GFs 
sponsoravtal. 

9 Hedersutmärkelsen Stora grabbars märke och Stora tjejers 
märke byter namn till Hedersutmärkelsen för framstående 
gymnaster. 

Namnbyte för att vara 
mer inkluderande och 
för att namnet ska visa 
tydligare vad det är för 
prestation som ligger 
bakom. 

9.8 Tillagt att poäng kan samlas ihop från olika discipliner. Förtydligande. 

 

Aerobic gymnastics 
Punkt Ändring Motivering 
3.1.1 

3.2.1 

Uppdatering av tävlingsklasser Alla dokument behöver 
överensstämma när tävlingstegen 
förändrats 

3.3.1 Ungdomsklass tillagd på Rikscupen. Beslut från nationell samordnare. 
 

Drill 
Punkt Ändring Motivering 
1, 2 och 3 Hänvisning till drillverksamhetens 

regler. 
I ett första skede omfattas 
drillverksamheten på detta vis. 

 

Hopprep 
Punkt Ändring Motivering 
2 Höjda anmälningsavgifter i overall, 

tillägg av avgifter om enbart starter i 
enskilda grenar.  

Höjda avgifter pga högre 
omkostnader.  

4 Lagt till information om möjlighet 
att delta digitalt på en fysisk tävling.  

För att möta verksamhetens 
önskemål och behov.  



 

 

Hopprep 
Punkt Ändring Motivering 
4.1 Delat upp Rikshoppet 6:an och 

Rikshoppet 8:an och flytta RH6:an 
till att vara regionstävling 
(Regionshoppet 6:an). 

RH6:an har alltid anordnats 
samtidigt som VH, på det här sättet 
faller de under samma regler och 
tydliggör vem som arrangerar. Samt 
att RH6:an faller under samma regler 
för digital medverkan under ny info i 
stycke 5. 

5 Nytt avsnitt om digitala tävlingar. För att minska tröskeln till att tävla, 
motivera, inspirera och skapa 
tävlingsvana samt för att möta 
önskemål från verksamheten. 

 

Kvinnlig artistisk gymnastik (KvAG) 
Punkt Ändring Motivering 
2 Höjda anmälningsavgifter och 

administrativa avgifter. 
Beslut av KTK.  

 
3 

Tillagt vad för tävlingsregler som gäller 
på respektive tävling. 

Börjat överföra information från 
Tävlingsbestämmelser för att 
verksamheten lättare ska hitta all 
information om tävlingarna på 
samma ställe.  

3.3.2 
3.4.2 

Förtydligat kring deltagande på USM 
och Ungdomsmötet. 

Beslut av KTK. 

3.8 Ungdomscupen, förändrad ålder och 
tävlingsregler samt byter namn till 
Höstcupen. 

Möjliggör ett till tävlingstillfälle för 
fler.  

3.8.3 
3.9.3 
3.10.3 
3.11.3 

Tillagt regel om lagtävling. Förtydligande kring lagtävling. 

 

 

Manlig artistiskt gymnastik (MAG) 
Punkt Ändring Motivering 
3.3.1 Sänkt undre åldersgräns till 13 år. För att korrelera med juniorålder. 

3.4 Tillagd text kring gymnastens val att tävla 
som junior eller senior. 

Beslut av MTK. 

3.4.1 Ändrat ålder på JSM. Stämmer bättre överens med 
internationella gränser samt att 



 

 

Manlig artistiskt gymnastik (MAG) 
Punkt Ändring Motivering 

gymnaster nu kan välja att tävla som 
junior eller senior vid 18 års ålder.  

3.5.1 

3.6.1 

Sänkt övre åldersgränsen för Tvåan. Beslut av MTK. 

 

Parkour (tidigare Freerunning) 
Punkt Ändring Motivering 
3 Tillagt att SM kan arrangeras årligen. Eftersom det inte arrangeras årligen. 

   

 

Rytmisk gymnastik 
Punkt Ändring Motivering 
2 Den administrativa avgiften 

administreras av Gymnastikförbundet 
istället för arrangören. 

För att förenkla för arrangören.  

 

Trampolin och DMT 
Punkt Ändring Motivering 
2 Anmälningsavgifter flyttar från 

Tävlingsbestämmelserna. 
Likt andra discipliner. 

3.4.2 Höjda åldersgränser i vissa 
åldersklasser på Svenska Cupen. 

För att gå mot högre åldrar på 
nationella tävlingar i enlighet med 
Principerna och riktlinjerna.  

 

Tricking 
Punkt Ändring Motivering 
3 Tillagt att SM kan arrangeras årligen. Eftersom det inte arrangeras årligen. 

 

 

Truppgymnastik 
Punkt Ändring Motivering 
6.7 Ålder för Riksfyran Herr höjs till 13 år. I enlighet med Principer och 

riktlinjer.  



 

 

Truppgymnastik 
Punkt Ändring Motivering 
6.9 Rikssexan plockas bort från nationella 

tävlingar. 
Arrangeras istället av regioner.  
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