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RIKSHOPPET 8:AN 

JSM OCH SM I HOPPREP 

30 juni - 1juli 2021 
 

 

 

 

 

 



 

Kämpinge GF 
och Gymnastikförbundet 

hälsar dig 
välkommen till 

SM, JSM och Rikshoppet 8:an i hopprep 
den 30 juni – 1 juli 2021 

Höllviken 
 

Information 
Information kan fås genom: 

 

Tävlingsledare Kämpinge GF:s kansli 

Kajsa Murmark 
Tel.nr.: 0709 - 414546 

Tel.nr.: 040 – 456596 eller 0709 - 414540 
E-mail: info@kampinge.com  

E-mail: kajsa.murmark@kampinge.com   Web: www.kampinge.com  

 
 

Tävlingsklasser 
Individuellt  RH8, JSM och SM 
Lag RH8, JSM och SM 
Tripplar  RH8, JSM och SM 

 
 

Tävlingshall 
Kämpingehallen 
Skolgången 6 
236 33 Höllviken 

 
 

Tävlings- och träningstider 
Onsdag förmiddag: Lagtävling RH8 och JSM 

8:30 Domarmöte 
8:30-9:40 Uppvärmning Kämpingehallen/Sandeplanshallen 
9:00 Ledarmöte 
9:45 Defilering, RH8 och JSM lag 
10:00 Tävlingsstart, snabbhet 

11:00 Tävlingsstart, freestyle 
Tävlingarna beräknas vara slut ca 13:30. 

Onsdag eftermiddag: Lagtävling SM 
13:15 Uppvärmning Kämpingehallen/Sandeplanshallen 
14:15 Defilering, SM lag 
14:30 Tävlingsstart, snabbhet 
15:15 Tävlingsstart, freestyle 
Ca 17:00 Prisutdelning för RH8, JSM och SM. 

Torsdag: Individuellt RH8, JSM och SM 
8:00 Uppvärmning 

9:00 Tävlingsstart RH8, JSM och SM individuellt, snabbhet 
10:30 Tävlingsstart JSM, SM och RH8 Individuellt, freestyle 
Observera att JSM och SM kör sina freestylar före RH8. 
Ca 13:00     Prisutdelning för RH8, JSM och SM. 
Reservera för ett kort avstämningsmöte för ledarna direkt efter prisutdelningen. 
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Startordning 
Se bifogad fil. 

 
Musik 
Freestylemusiken ska mailas in till ann.nassel@kampinge.com senast den 27 juni. 

Märk musiken med tävlingsgren/lagnamn eller namn/förening. 

Freestylegrenar lag: 
sr2 (två personer enkelhopprep) 
sr4 (fyra personer enkelhopprep) 
dd3 (tre personer dubbelhopprep) 
dd4 (fyra personer dubbelhopprep) 

Freestylegren individuellt: 
Freestyle 

 
Reglementen och bestämmelser 
Detta material finns på Gymnastikförbundets hemsida: www.gymnastik.se. Det är ledarens ansvar 
att ta del av samtliga reglementen och bestämmelser samt att kontrollera på hemsidan att man har 
den senaste versionen av dessa inför varje tävling. 

 
 

Tävlingsjury 

Nationell samordnare/representant från Gymnastikförbundet: Kajsa Murmark 

Tävlingsledare: Kajsa Murmark 
Huvuddomare: Liv Murmark 

 
 

Domare 
Domarmötet är onsdagen den 30 juni kl.8:30 i Blå salen (Kämpingehallen). 
Kämpinge GF står för kost och logi till domarna under tävlingsdagarna. 

 
 

Tävlingslicens 
Alla gymnaster ska ha giltig tävlingsförsäkring. Ansvarig tränare skall bevisa att alla gymnaster har 
en giltig tävlingslicens genom att på tävlingsdagen kunna styrka detta genom utdrag från Pensums 
register till arrangören. Pensumlistan ska endas visas upp för arrangören inte lämnas in. 
Gymnaster som saknar giltig tävlingslicens kommer inte att få ställa upp i tävlingen. 

 
 

Utbildningskrav 
Vid tävling ska Gymnastikförbundets utbildningskrav följas. Det innebär att du som ledare är 
ansvarig att följa kraven. 

 
 

Entré 
Tävlingen kommer vara utan publik i hallen. Endast tävlande får titta på varandra. 

 
 

Webbsändning 
Tävlingen kommer att webbsändas via gymnastikförbundets streamingkanal. Det kostar ca 50kr att 
få tillgång till kanalen. 

 

Inom gymnastiken har streaming av tävlingar och andra events blivit ett mycket uppskattat verktyg 
för gymnaster och supportrar för att följa och sprida sporten. Streaming görs av externa bolag och 
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när gymnasterna tävlar i lag presenteras inga personnamn i ljud eller bild (domare undantaget). I 
de individuella grenarna presenteras emellertid de enskilda gymnasterna av speaker på plats. 

 

Gymnastiken ska vara en tillgänglig idrott, så även för de med skyddad identitet. Om ni har 
deltagare med skyddad identitet så finns möjlighet att höra av sig till förbund, kommitté eller 
arrangör. Om den situationen uppstår söker vi en lösning tillsammans med vårdnadshavare, 
förening och streamingföretag. 

 
 

Cafeteria 
Vi har en cafeteria med försäljning av dryck och snacks för de tävlande. 

 
 

Mat 
Det går att beställa följande måltider: 

Lunch och middag onsdag. 
Lunch torsdag. 
Laktosfria, glutenfria och vegetariska alternativ finns. 
Maten kommer serveras portionsförpackad i Kämpingehallen. 

 

Pris/måltid: 85kr 

Den bifogade beställningsblanketten ska fyllas i och mailas till info@kampinge.com senast den 24 
juni. 

 
Ansvarig ledare ska ta del av och följa Gymnastikförbundets alkoholpolicy i Tekniskt reglemente 
samt informera sina gymnaster innan tävlingshelgen vad som gäller. Ansvarig ledare ansvarar för 
sina gymnaster under tävlingshelgen. 

 
 

Logi 
Vi kan endast erbjuda boende på vandrarhem eller hotell. 
Detta bokar varje förening på egen hand. 
I Höllviken rekommenderar vi Falsterbo kursgård eller Lotsvillan. 

 
 

Scandic är Gymnastikförbundet partner gällande boende på tävlingar, konferenser och event. 
Hotellkedjan har ett attraktivt sporterbjudande till föreningar som väljer att bo på hotell i samband 
med tävling. Läs mer här: https://www.scandichotels.se/alltid-pa-scandic/sport, eller hör av dig till 
sport@scandichotels.com 

 
 

Sjukvård 
Sjukvårdare kommer att finnas till hands i hallen under både förträning och tävling. 

 
 

Resultat 
Resultaten redovisas på plats direkt efter tävlingen för ledare. Efter tävlingen kan man se 
resultaten på Kämpinge GF:s och Gymnastikförbundets hemsida. 
www.kampinge.com och www.gymnastik.se 

 
 

Anmälningsavgift 
Anmälningsavgifterna faktureras respektive förening efter att sista anmälningsdag är passerat av 
arrangörsföreningen. 
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Dopingklassade läkemedel 
Ditt ansvar som ledare är att kontrollera vilka regler som gäller för dopingklassade läkemedel och 
informera dina gymnaster om detta. Senaste Antidopingprogrammet finns alltid på 
hemsidan: https://www.gymnastik.se/forforeningar/medicinsktstod/Antidoping/ 

 

Ett dopingklassat läkemedel är dopingklassat, oavsett vem som använder det. Dock skiljer sig 
förfarandet åt beroende på om en gymnast är uttagen till landslaget eller ej. Landslagsgymnaster 
måste söka dispens för sina läkemedel i förväg, information om hur det går till finns 
här: http://www.rf.se/Antidoping/Dispens/. Gymnaster som inte ingår i landslaget omfattas av 
retroaktiv dispens och behöver därför inte söka dispens i förväg. Det innebär att om en gymnast 
skulle visa positivt resultat i en dopingkontroll och inte kan påvisa dokument med mera som 
behövs för att få en godkänd dispens, har begått ett dopingbrott. 

 
För att ta reda på om ett läkemedel är dopingklassat söker du efter aktuellt läkemedel på den Röd- 
Gröna Listan: http://www.antidoping.se/rodgronalistan/index.asp 

 

Generellt krävs att en gymnast har dokumenterad erfarenhet av att ha provat icke dopingklassade 
läkemedel utan goda resultat för att kunna få en godkänd dispens. Bricanyl är ett exempel på 
ett dopingklassat läkemedel. Här kan ni läsa mer om astma och kortisonbehandling som är bland 
de vanligaste 
frågorna: https://www.rf.se/Arbetsrum/SvenskAntidoping/dopinglistanlakemedelssok/Dispens/Astm 
aochkortisonbehandling/ 

 

Kosttillskott kan innehålla dopingklassade substanser som inte listas på innehållsförteckningen. 
Det är alltid utövarens eget ansvar att inte få i sig något dopingklassat. 

 
Ska dispens sökas måste detta göras i god tid då handläggningstiden kan vara lång. Ta kontakt via 
antidoping@gymnastik.se om ni behöver hjälp med dispensansökan och ytterligare information. 

 

Som förening kan ni ta ställning mot doping och Vaccinera Klubben. Läs mer 
på: https://www.rf.se/vaccinera/ 

 
 

GDPR 

I och med anmälan till tävling så godkänner du att personuppgifter så som kontaktuppgifter till 
föreningen, din mailadress och telefonnummer behandlas och lagras av Gymnastikförbundet. Vi 
behandlar dessa kontaktuppgifter för att kunna skicka ut tävlingsinformation till tävlingen som ni 
anmäler er till. 

 

Ändamål med behandling av personuppgifter i samband med tävlingsanmälan 

• Tävlingsadministration 

• Förbunds- och föreningsadministration 

• Avgiftshantering 

• Licensadministration 

Lagringstiden för dina personuppgifter varierar utifrån vad uppgifterna behövs till. Utgångspunkten 
är att uppgifter inte ska sparas längre än vad som behövs för aktuellt ändamål. 

 

Kom ihåg: 

Eventuell matbeställning ska mailas till info@kampinge.com senast den 24 juni. 
All freestylemusik ska mailas till ann.nassel@kampinge.com senast den 27 juni. 

 

Varmt välkomna till Höllviken! 
Kämpinge GF 
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