
 

 

 

 

RTK hälsar varmt välkommen till Förbundsdomarkurs uppdelat på två tillfällen, digitalt 4-5 

december samt fysiskt den 10-12 december i Örebro. För att bli godkänd på kursen måste du 

delta vid båda träffarna och medverka alla dagar.  

 

Utbildningen fokuserar på hela bedömningskedjan; Generalities, Execution, 

Difficulty m.m. Efter avslutat kurs och godkänd examination berättigar det deltagaren att 

döma tävlingar på nationellnivå samt internationella inbjudningstävlingar som ej kräver 

internationell brevet. I Sverige finns två olika kategorier av förbundsdomare; E samt E+D. De 

förstnämnda specialiserade på Execution och de sistnämnda både Execution och Difficulty. 

Vilken kategori av domare man är beror på resultatet på examinationen samt/eller beroende 

av det egna valet. 

 

Notera: Du som deltagare måste vara godkänd förbundsdomare (E+D) under senaste cykeln för att 

nästa cykel kunna bli aktuell att gå de internationella domarkurserna. Ingen dispens ges. 

 

Förkunskaper 

• Ha dömt minst fyra tävlingar på regional nivå samt ha varit godkänd regionsdomare 

under den senaste cykeln. 

• Väl insatt i aktuell version av CoP (även DTQ-reglementet) 

• Väl insatt i tävlingsregler för de olika klasserna i Sverige. (Ungdom och RS BAS-

reglerna hittas: här) 

• Stå bakom Gymnastikförbundets uppförandekod och värdegrund. 

• Ha mycket goda kunskaper i terminologin som används i Rytmisk Gymnastik samt 

regelbundet ha kontakt med idrotten antingen som tränare eller domare. 

• Åldersgräns: 18 år 

 

Upplägg & tider:  

Samtliga av dessa tillfällen är obligatoriskt för att få godkänt på kursen. 

 

Digitalt inför fysisk träff i Örebro 

4 december Lördag klockan 10.00-14.00 

5 december Söndag klockan 10.00-14.00 

 

Fysisk kurs i Örebro 

10 december Fredag klockan 18.00-21.00 

11 december Lördag klockan 9.00-18.00 

12 december Söndag klockan 9.00-15.00  

 

Plats 

Utbildningen genomförs på Scandic Grand, i Örebro.   

Adress: Fabriksgatan 21-23, 702 23 Örebro 

 

 

http://www.gymnastik.se/tavling/tavlingsinriktning/Rytmiskgymnastik/Regler/tavlingsbestammelser/
http://www.gymnastik.se/tavling/tavlingsinriktning/Rytmiskgymnastik/Regler/tavlingsbestammelser/


 

 

 

Examination 

Teoretiskt samt Praktisk Examination. Den praktiska examinationen sker på söndagen den 

12 december, den teoretiska kan väljas att göra vid annat tillfälle dock senast en månad efter 

avslutad kurs. 

 

Kostnad 

Kurspris 3500 kr (priset inkluderar måltider under den fysiska träffen, lördag lunch och 

söndag lunch, fika samt skjorta med ur förbundskollektionen). 

 

Boende 

Boende ingår inte, du kan i samband med din anmälan till kursen boka boende på Scandic 

Grand, enkelrum 990 kr. I din anmälan till kursen önskar vi även att du anger eventuella allergier 

samt specialkost. 

Utbildare 

Utbildare för kursen är de som deltar på den interkontinentala domarkursen. 

 

Frågor 

Vid frågor, kontakta utbildning@gymnastik.se.  

 

Anmälan 

Du anmäler dig till kursen genom att anmäla dig via nedan två länkar.  

 

Klicka här för att göra din anmälan 4-5 december! 

Klicka här för att göra din anmälan 10-12 december! 

  

Sista anmälningsdag är 31 oktober. 

 

Varmt välkommen med din anmälan!  

mailto:utbildning@gymnastik.se
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1467435
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1464960

