
 

 

 

 

RTK hälsar varmt välkommen till digital förbundsdomarkurs uppdelat på två tillfällen för 

dig som i dagsläget är förbundsdomare. För att bli godkänd på kursen måste du 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 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. 

 

Digitalt genomförande 

Kursen genomförs helt digitalt, vid fyra tillfällen (halvdagar). För att bli godkänd på kursen 

måste du medverka alla dagar.  

 

Kurstillfället riktar sig till dig som i dagsläget är förbundsdomare. Sedan kommer det 

genomföras en fysisk förbundsdomarutbildning i mars 2022 för personer som är intresserade 

av att bli nya förbundsdomare. 

 

Förkunskaper 

• Aktiv förbundsdomare under 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 

 

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. 

 

Schema och ramtider (digitalt genomförande): 

8 januari 09:00-13:00 

9 januari 09.00-13.00 

15 januari 09.00-13.00 

16 januari 09.00-13.00 

 

 

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


 

 

 

Examination 

Examination kommer ske digitalt och ska utföras senaste veckan efter avslutad kurs med 

möjlighet till åter-examination om man inte klarar det. De domare som är anmälda till denna 

kurs kommer få lov att döma RS1 oavsett resultat på provet, vi kan inte vänta med att ta ut 

domare tills examinationen är rättad.  

 

Om man inte klarar den första examinationen eller åter-examinationen kan man gå på den 

fysiska förbundsdomarutbildningen som är planerad till mars 2022. 

 

Kostnad 

Kurspris 2500 kr (priset inkluderar domarskjorta med ur förbundskollektionen).  

Ps. kostnaden är reducerad med 1000 kr utifrån ordinarie pris då kursen genomförs digitalt.  

 

Frågor 

Vid frågor, kontakta utbildning@gymnastik.se.  

 

Anmälan 

Klicka här för att göra din anmälan! 

 

Sista anmälningsdag är 12 december. 

 

Varmt välkommen med din anmälan!  

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

