
 

 

 

 

För rytmisk gymnastik genomförs tävlingar redan från tisdagen den 29 juni, innan SM-

veckan startar, med juniorernas mångkamp. Onsdagen den 30 juni startar SM-veckan; och 

gymnastiken finns med redan första dagen med seniorernas mångkamp. Finaler för både 

juniorer och seniorer genomförs torsdagen den 1 juli. Antalet finalister kan komma att 

anpassas vid en eventuell TV-sändning. Observera att flera grenfinaler för seniorer kan 

genomföras utan paus mellan, men med tillgång till uppvärmningsytan. Också 

startordningen kan komma att justeras utifrån sändningen (utgångspunkten är omvänd 

startordning). Vår ambition är att skapa kortare pauser mellan grenfinalerna, som ändå är 

kompatibla med en eventuell TV-sändning och också att varje gymnast ska få en paus om minst tre 

program.  

 

Truppgymnastiken genomför kval på lördagen den 3 juli. De tre lag som placerar sig bäst i 

respektive klass; dam, herr och mixed, går till final söndagen den 4 juli (förutsatt att finalen 

TV-sänds). 
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Rytmisk gymnastik 

 

Februari Inbjudan går ut, inklusive information om logi 

Maj Anmälan till tävlingarna stänger den 18 maj + deadline logibokning den 18 maj 

Maj Efter sista anmälan går PM ut, inklusive information om matbeställning och 

tidsschema 

Juni Efteranmälan till tävlingarna stänger den 1 juni + deadline matbeställning den 1 

juni samt namnlista för bokat hotell via Gymnastikförbundet senast 8 juni  

 

Truppgymnastik 

 

Februari Inbjudan går ut, inklusive information om logi 

Maj Anmälan till tävlingarna stänger den 3 maj + deadline logibokning den 15 maj 

Maj Efter sista anmälan går PM1 ut, inklusive information om matbeställning   

Juni PM2 går ut, inklusive information om slutgiltigt schema och startordning 

Juni Efteranmälan till tävlingarna stänger den 3 juni + deadline matbeställning den 3 

juni 

 

Som deltagande förening behöver du i god tid se över logibehovet för SM 2021. Observera 

att dessa rum endast är för ackrediterade deltagare, om du önskar boende till medföljande 

supportrar – vänligen nyttja detta formulär för rytmisk gymnastik och maila 

kansli@halmstadfrigymnaster.se för truppgymnastik. Svar om medföljande supportrar kan 

ges först efter vi säkerställt att alla deltagare fått logi.  

 

Boendebokningen är först till kvarn. Observera att bokningen är bindande efter datum för 

deadline, eventuell justering sker efter hotellets avbokningsregler och en kostnad 

tillkommer.  

 

Rytmisk gymnastik 

 

För den rytmiska gymnastiken finns hotellboende reserverat på Hotell Good Morning+  

Halmstad på Prästvägen 1, ungefär fyra kilometer från Halmstad Arena. Hotellet är beläget vid  

södra infarten till staden, med utsikt över havet och staden – nära E6:an och i 

samma byggnad som shoppingcentret Hallarna. Här finns gratis parkering och restaurang  

med à la carte-meny. Här finns också en relaxavdelning med bastu i anslutning till hotellets  

gym. Bokning senast den 18 maj via www.gymnastik.se/tavling/masterskap/SM/SM- 

veckan2021/Boendebokningrytmiskgymnastik. Namnlista insändes via rg@gymnastik.se  

senast den 8 juni. 

 

  

http://www.gymnastik.se/tavling/masterskap/SM/SM-veckan2021/Boendebokningrytmiskgymnastik/
http://www.gymnastik.se/tavling/masterskap/SM/SM-
mailto:rg@gymnastik.se
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Enkelrum  1 030 kronor per rum och natt 

Dubbelrum  1 180 kronor per rum och natt 

Fyrbäddsrum 1 680 kronor per rum och natt 

 

Truppgymnastik 

 

För truppgymnastiken finns hotellboende reserverat på Scandic Hallandia och Hotell Good  

Morning+ Halmstad. Bokning senast den 15 maj via www.halmstadfrigymnaster.se.  

Boendebokningen för truppgymnastik öppnar upp den 1 mars. 

 

Scandic Hallandia på Rådhusgatan 4 har gångavstånd med ca två kilometer till Halmstad  

Arena. Hotellet är beläget mitt i centrum med stadens vackra stränder inom räckhåll. Här  

finns en relaxavdelning med gym, bastu och jacuzzi. Hotellrestaurangen SVEA erbjuder  

både lunch och middag.  

 

Fyrbäddsrum 2 200 kronor per rum och natt 

 

Hotell Good Morning+ Halmstad på Prästvägen 1 har ungefär fyra kilometer till Halmstad  

Arena. Hotellet är beläget vid södra infarten till staden, med utsikt över havet och staden –  

nära E6:an och i samma byggnad som shoppingcentret Hallarna. Här finns gratis parkering  

och restaurang med à la carte-meny. Här finns också en relaxavdelning med bastu i  

anslutning till hotellets gym.  

 

Enkelrum  1 030 kronor per rum och natt 

Dubbelrum  1 180 kronor per rum och natt 

Fyrbäddsrum 1 680 kronor per rum och natt 

 

Då truppgymnastiken tillkommit senare i programmet och mycket boende redan är  

uppbokat i staden, letar vi med ljus och lykta efter fler boendealternativ (för 200 personer)  

som förmedlas med ett eventuellt extra utskick. Övriga idrotter har uppmanats att avboka  

boende som ej kommer att nyttjas, nu när dagsprogrammet är spikat.  

 

Ambitionen från Riksidrottsförbundets håll är att genomföra SM-veckan 2021, med 

utgångspunkt att restriktionerna kanske inte hävs helt och att vi eventuellt får genomföra 

SM-veckan utan publik. Vi alla fortsätter att följa samhällssituationen och regler/riktlinjer 

från Folkhälsomyndigheten och regeringen – och uppdaterar löpande om förutsättningarna. 

Detta gör att vi får återkomma om eventuell biljettförsäljning. Tävlingarna kommer att 

livesändas; via SVT och/eller streaming via Gymnastikförbundet.  

 

  

http://www.halmstadfrigymnaster.se/
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Gymnastikförbundet har tagit fram ett säkerhetsprotokoll för arrangemang av tävling under 

Covid-19 som du kan ta del av på www.gymnastik.se. Du som är på plats under tävlingen 

har ett ansvar att skydda dig själv och andra från smittspridning. Planera noggrant för att 

minimera riskerna och samarbeta med arrangören och följ de anvisningar som gäller för 

tävlingen. I dagsläget vet vi inte hur samhällssituationen kommer att se ut i juni och juli; 

men fundera redan nu i planeringsarbetet över logibokning och transport – undvik resor 

med kollektivtrafik. 

 

Du hittar löpande uppdateringar via www.gymnastik.se – Tävling – Mästerskap och 

evenemang. Du kan också kontakta oss via mail; rg@gymnastik.se respektive 

trupp@gymnastik.se.  
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