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Örnsköldsviks Gymnastikklubb 
och 

Gymnastikförbundet 
hälsar er välkomna till 

 
SM/JSM i rytmisk Gymnastik  

1-3 juli 2022 
Örnsköldsvik  

 
Information 
Information kan fås genom: 

Tävlingsledare Kontaktperson ÖGK Liselotte Pettersson 
Irene Wennman  
Telefonnummer: 070-7911519 

Telefonnummer: 070-5160601 
E-mail: pettersson.liselotte@telia.com 

E-Mail: irene@wennman.eu Web: www.ovikgymnastik.se 
 

 
 

Välkommen till Örnsköldsvik och SM/JSM i Rytmisk Gymnastik. 
 
Tävlingshall 
Örnsköldsviks Sporthall, Paradiset 
 
Adress till hallen  
Lasarettsgatan 15, Örnsköldsvik 
 
Tävlingsklasser 

Fredag:  

Juniorer 2009 mångkamp (band + valfritt)) 

Juniorer 2008 mångkamp (band + två valfria) 

Juniorer 2007 mångkamp (tunnband, boll, käglor, band) 

SM DT och trupp  

 

Lördag:  

Kvalomgång seniorer individuellt (två valfria kval)  

Mångkampsfinal seniorer individuellt (två valfria final)  

JSM DT och trupp  

 

Söndag:  

Grenfinaler juniorer 2007 (varvas med seniorer per redskap)  

Grenfinaler seniorer individuellt  

Grenfinaler juniorer DT och trupp  

Grenfinaler seniorer DT och trupp 
 
 
 
 
 
 

http://www.ovikgymnastik.se/


   

Preliminära tider  
 
Domarmöte:  
Information kommer mailas ut separat till domarna samt presenteras i kommande PM.  
 
Torsdag: 
18.00-20.00 Ackreditering och förträning  
 
Fredag:   
8.00 Hallen öppnas för förträning och ackreditering  
09.45 Defilering 
10.00 Tävlingsstart juniorer 2009 + 2008 
13.00 Lunch för domare, förträning för tävlande gymnaster  
14.00 Tävlingsstart juniorer 2007  
15.30 Tävlingsstart seniorer DT och trupp  
17.00 Prisutdelning 
 
Lördag:  
8.00 Hallen öppnas för förträning ackreditering  
09.45 Defilering 
10.00 Tävlingsstart seniorer kval två redskap  
12.00 Lunch för domare, förträning för tävlande gymnaster  
13.00 Mångkampsfinal seniorer individuellt (två valfria final)  
14.30 Tävlingsstart juniorer DT och trupp  
16.00 Prisutdelning 
 
Söndag: 
8.00 Hallen öppnas för förträning  
09.30 Tävlingsstart grenfinaler juniorer 2007 varvas med grenfinaler seniorer per redskap 
12.00 Grenfinaler juniorer DT och trupp  
12.45 Grenfinal seniorer DT och trupp 
14.00 prisutdelning  
 
Observera att detta är preliminära tider som kan komma att ändras.  
 
Anmälan 
Anmälan görs på www.indta.se  
Sista anmälningsdag är den 22/5. 
 
Anmälningsavgift  
Anmälningsavgiften vid samtliga nationella tävlingar är  

● 550kr/individuell gymnast  
● 650kr/duo/trio  
● 1 100kr/trupp  
● 1 300kr/lag  

Anmälningsavgiften faktureras av Gymnastikförbundet efter genomförd tävling. 
 
Administrativ avgift  
50 kr/individuell gymnast, 25 kr/gymnast för tävlingar i RG-trupp samt duo/trio. Administrativ 
avgift betalas FÖRENINGSVIS till bg 5634-4443 senast den 22/6-22.  
Märk betalningen med gymnastens namn och tävlingsklass.  
 
Domare Gymnastikförbundet tar ut förbundsdomare.  
 

http://www.indta.se/


   

Tävlingsregler 
Samtliga tävlingsregler finns att hämta på www.gymnastik.se under rubriken verksamheter - 
rytmisk gymnastik – regler. Eventuella frågor kan skickas till rg@gymnastik.se  
 
Tävlingslicens 
Föreningarna ansvarar för att gymnasterna har giltig tävlingslicens. 
 
Utbildningskrav 
Vid tävling ska Gymnastikförbundets utbildningskrav följas. Det innebär att du som ledare är 
ansvarig att följa kraven - 
https://www.gymnastik.se/Utbildning/kravlicenserochdispenser/Utbildningskrav/.   
 
Musik  
Musiken ska laddas upp i Sport Event System – Tariff. Mer information kommer i samband 
med PM. 
 
Varje förening har eller kommer att få inloggningsuppgifter och instruktioner om hur musiken 
laddas upp till föreningens officiella mailadress. Samma inloggning används för alla tävlingar 
och alla gymnaster/lag från samma förening. Kontakta er egen förenings kansli för att få era 
inloggningsuppgifter. Om ert kansli mot förmodan inte fått inloggningsuppgifterna hör av er till 
rg@gymnastik.se.  
 
Takhöjd 
13 m  
 
Dopingklassade läkemedel  
Gymnastikförbundet står bakom en dopingfri tränings- och tävlingsverksamhet. Det innebär 

att du som deltagare (aktiv, ledare, domare eller funktionär) bör ta del av information 

gällande regler kring antidoping.  

 

Du kan läsa Gymnastikförbundets Antidopingprogram och mycket mer på 

Gymnastikförbundets hemsida här: https://www.gymnastik.se/forening/halsa/Antidoping/ 

Via Antidoping Sverige kan du få mer information: https://www.antidoping.se/ 

Se om din medicin är dopingklassad här: https://rodgronalistan.antidoping.se/index.asp 

 

Har du några frågor – kontakta antidoping@gymnastik.se  

 
Mat  
Föreningen kommer att ha en cafeteria i anslutning till hallen med enklare förtäring.  
Det planeras även för bankett lördag kväll. 
Mer information kommer i PM.  
 
  

http://www.gymnastik.se/
mailto:rg@gymnastik.se
https://www.gymnastik.se/Utbildning/kravlicenserochdispenser/Utbildningskrav/
mailto:rg@gymnastik.se
https://www.gymnastik.se/forening/halsa/Antidoping/
https://www.antidoping.se/
https://rodgronalistan.antidoping.se/index.asp
mailto:antidoping@gymnastik.se


   

Logi 
För dig som önskar logi på vandrarhem eller hotell rekommenderar vi: 
 

● Scandic Örnsköldsvik Hästmarksvägen 4 891 38 Örnsköldsvik. Tfn 0660-27 22 00 

● Hotell Focus, Lasarettsgatan 9, 891 38 Örnsköldsvik tel: 0660-821 00 
● Elite Plaza Örnsköldsvik, Hotellgatan 9, 891 33 Örnskäldsvik, 0660-235100  

 
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 
 
PM  
PM skickas ut via mail fem (5) veckor innan tävlingen. 
 
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. 
 
 

Varmt Välkomna! 

 
 
 

 

https://www.scandichotels.se/alltid-pa-scandic/sport
mailto:sport@scandichotels.com


   

 


