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FÖRORD 

Tävlingsbestämmelser Hopprep är framtagna av Gymnastikförbundets Nationella 

samordnare för hopprep och godkända av Gymnastikförbundets verksamhetschef för 

Träning & tävling (tillika ansvarig för tävlingsverksamheten). Förändringar under 

innevarande giltighetsperiod kan endast göras av hopprepskommittén alternativt 

verksamhetschef för Träning & tävling.  

 

 

Följande dokument ska läsas ihop med Tävlingsbestämmelser: 

Tekniskt reglemente 

Arrangörsreglemente 

IJRU Rulebook https://ijru.sport/rules/rule-books 

Bedömningsreglemente/Code of Points 

Regler för Vikingahoppet 
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1. ALLMÄNNA TÄVLINGSBESTÄMMELSER  

1.1 Nationella tävlingar  

I hopprep är följande tävlingar klassificerade som Gymnastikförbundets nationella tävlingar: 

Svenska Mästerskapen (SM), Svenska juniormästerskapen (JSM), Svenska Cupen, 

Juniorcupen samt Rikshoppet 6-an och 8-an. Regler för samtliga dessa tävlingar finns i detta 

dokument. 

 

Vikingahoppet Yngre och Äldre är en regionstävling som arrangeras i samband med en 

nationell tävling. 

2. INBJUDAN OCH PM 

Senast två (2) månader före respektive nationell tävling ska en inbjudan publiceras på 

www.gymnastik.se med information om tävlingsdatum, plats (ort och lokal), arrangör, 

anmälningsavgifter, sista anmälningsdag och eventuella från bedömningsreglementet och 

andra tävlingsbestämmelser.  

 

Senast tre (3) veckor före respektive nationell tävling ska samtliga anmälda föreningar 

tillsändas ett PM från arrangören med information om bl.a. tävlingsplatsens adress, 

preliminärt program för tävlingens genomförande, antal anmälda i respektive klass och 

logialternativ inklusive kostnader för såväl mat som logi.  

2.1  Startordning 

Lottning av startordning görs av Gymnastikförbundet fyra (4) veckor före respektive 

tävlingsstart. När startordningen är klar skickas den ut till samtliga anmälda föreningar från 

arrangören samt publiceras på www.gymnastik.se. 

 

Vid gemensamt SM kan lottningen eventuellt göras vid annat tillfälle.  

 

3. ANMÄLNINGSRUTINER 

Information om anmälningsförfarande, efteranmälan, strykningar och avgifter* finns i Tekniskt 
reglemente Sektion 1 - 2.2 Anmälningsrutiner på rubrik samt Sektion 3 – Särskilda bestämmelser för 
hopprep. 
 

*Under 2022 är kostnaden för Wheel och Triad 100 kr per gren.  

 

Efteranmälan 
Efteranmälan görs på www.indta.se och meddelas till hopprep@gymnastik.se.  

 

Efter att lottningen av startordningen är genomförd accepteras sena anmälningar endast i 

mån av eventuella strykningar/om arrangören tillåter och det fungerar i schemat. 

Efteranmälningsavgiften tillfaller arrangörsföreningen. 

 

 

http://www.gymnastik.se/
http://www.gymnastik.se/
http://www.indta.se/
mailto:hopprep@gymnastik.se
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4. DOMARE 

4.1 Uttagning av domare 

Hopprepskommittén rekommenderar domare utifrån tävlingsnivå och utbildning på 

domarna. 

4.2 Anmälan domare 

Domare tillsätts i dialog med hopprepskommittén och Arrangörsförening. Tillsättningen 

sker enligt kompetens och närhetsprincipen i dialog med arrangörsföreningen för att få bästa 

lösning för tävlingen och arrangörsföreningen. 

Hopprepskommittén rekommenderar domare utifrån tävlingsnivå och utbildningen på 

domarna. Tillsättningen av domare sker också efter närhetsprincip. 

4.3 Resa, kost och logi 

Domarna ansvarar själva för bokning av resor till bästa möjliga pris. 

Arrangerande förening står för kost och logi till domarna vid heldagstävlingar.  

 

4.4 Domarnas placering 

Domarna har olika placering beroende på vilken gren de dömer. Domarna som dömer är 

placerade direkt på golvet. Freestyledomarna ska vara placerade på golvet framför 

freestyleytan.  

 

5. TÄVLINGSDELTAGANDE 

Allmänt 

Se även Tekniskt Reglemente.  

En hoppare kan bara tävla i ett lag samma klass. Klasserna är flickor/damer och 

pojkar/herrar individuellt och dam/herr/mix i lag 

 

Begränsningar 

En hoppare kan inte tävla i en lägre nivå i samma gren (individuellt alternativ lag) om man 

en gång tävlat i den högre nivån. Ett exempel: en hoppare har hoppat individuellt i JSM kan 

inte hoppa nästa gång i Rikshoppet 8:an individuellt. Dock måste reglerna på ev. ålder 

uppfyllas. 

 

En hoppare har möjlighet att hoppa i olika nivåer i olika grenar (individuellt och lag).  

Ett exempel: 

En hoppare hoppar individuellt i Rikshoppet 6:an och i lag i Vikingahoppet. 
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5.1 Ackreditering 

5.1.2 Handlingar för ackreditering/licens 

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. 

5.2 Musik 

I PM:et framgår det hur och när sista dag för att lämna in musik till arrangören är. 

 

Vid gemensamma SM ska musik lämnas in via online systemet Tariff, Sport Event Systems. 

Information och inloggningsuppgifter skickas ut till anmälda föreningar av 

Gymnastikförbundet.  

5.3 Protest 

Vid eventuell protestförfarande, se Tekniskt reglemente punkt 1.4.  

 

6. TÄVLINGSGENOMFÖRANDE 

6.1 Representant från Gymnastikförbundet 

Ambitionen är att vid varje nationell tävling ska en officiell representant finnas från 

Gymnastikförbundet. Representanten är från tävlingskommittén/samordnare eller anställd 

på Gymnastikförbundet utsett som officiell representant.  

6.2 Defilering 

Defilering sker inför tävlingsstart i respektive klass/pool till musik. Presentation av 

deltagande gymnaster/föreningar sköts av arrangerande förening. Gymnaster och ledare ska 

vara klädda i föreningsrepresentativa sportkläder eller tävlingsdräkt. Kompletterande 

information lämnas vid ledarmöten.  

Det är öppen förträningstid för alla hoppare från 1 till 1,5 timme innan defilering. Under 

denna tid finns möjlighet att kontrollera sin musik. 

6.3 Prisutdelningar 

Efter varje tävlingsdag samlas alla hopparna på golvet för prisutdelningen. Vid tävling med 

många deltagare nämns 6:an, 5:an, 4:an. Medaljer delas ut till 3:an, 2:an och 1:an. 

6.3.1 Ceremonier, medaljer och priser 

Vid JSM och SM erhålls Riksidrottsförbundets SM-tecken. Gymnastikförbundet ansvarar för 

att beställa och bekosta SM-tecken som sedan skickas till arrangörsföreningen. 

Vandringspokal delas endast ut vid SM. Vid övriga finaltävlingar delas medaljer ut till 

platserna guld, silver och brons. Medaljer som delas ut ska vara neutrala eller ha 
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disciplinenligt utseende. Vid delad placering i hastighetsgrenarna delas medalj ut till båda 

gymnasterna/lagen. Deltagare kan erhålla diplom/plakett som ska vara neutrala eller ha 

disciplinenligt utseende. Arrangören har rätt att dela ut ytterligare priser.  

Prisutdelning sker i omvänd placerings-ordning, dvs: brons, silver och sist guld. 

6.4 Sekretariat 

Sekretariatet är oftast placerat i anslutning till tävlingsytan. Vid sekretariatet är 

tävlingsledare, speaker och musikansvarigplacerad, ofta även Gymnastikförbundets 

representant. 

6.5 Utbildningskrav 

Vid tävling ska Gymnastikförbundets utbildningskrav (bilaga 3) följas. Det innebär att du 

som ledare är ansvarig att följa kraven.  

 

För att vara ledare för lag på JSM och SM krävs steg1 utbildning i hopprep. 

 

7. TÄVLINGSKALENDER 

Datum och ort för respektive nationell tävling specificeras här. 

 

7.1 Rikshoppet 8-an 

Datum:   12-13- mars 

Plats:  Lycksele och Höllviken 

Arrangör:  Korpförening Lycksele och Kämpinge GF 

 

Ålder: 10 år och äldre 

Tävlingen bygger på utvecklingsnivå och kunskap 

 

Tävlingsklasser: Individuellt och lag 

 

 

7.2 Kvalifikationstävling 

Datum:   12-13 mars  

Plats:   Lycksele och Höllviken 

Arrangör:  Korpförening Lycksele och Kämpinge GF 

 

Ålder:   Individuellt 13-15 år  

Lag 13-16 år  

 

Tävlingsklasser: Individuellt och lag 

 

https://www.gymnastik.se/tavling/tavlingskalender/
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Angivna åldrar innebär från och med resp. till och med det kalenderår vederbörande uppnår 

stipulerad ålder 

7.3 Kvalifikationstävling 

Datum:   12-13 mars  

Plats:   Lycksele och Höllviken 

Arrangör:  Korpförening Lycksele och Kämpinge GF 

 

Ålder:   16 år och äldre 

 

Tävlingsklasser: Individuellt och lag 

 

 

7.4 Rikshoppet 6-an 

Datum:   2-3 april 

Plats:  Höllviken   

Arrangör:  Kämpinge GF  

 

Ålder:  10 år och äldre 

Tävlingen bygger på utvecklingsnivå och kunskap 

 

Tävlingsklasser: Individuellt och lag 

 

 

7.5 Vikingahoppet (regionstävling) 

Datum:   2-3 april 

Plats:  Höllviken 

Arrangör:  Kämpinge GF 

 

Ålder:  Yngre: 10-12 år  

Äldre: 12 år och äldre. Äldsta hopparen i laget avgör klassen. 

    

Vikingahoppet är en nybörjartävling i hopprep. Den delas upp i 

yngre och äldre 

 

Tävlingsklasser: Individuellt och lag.  

I lagtävlingen kan man välja att bara tävla i enkelhopprep eller 

bara i dubbelhopprep eller vara med i båda. 
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Angivna åldrar innebär från och med resp. till och med det kalenderår vederbörande uppnår 

stipulerad ålder 

7.6 JSM  

Datum:   27 juni - 3 juli (SM-veckan) 

Plats:  Linköping 

 

Ålder:   Individuellt 13-15 år 

Lag 13-16 år 

 

Tävlingsklasser: Individuellt och lag 

 

 

 

7.7 SM  

Datum:  27 juni - 3 juli (SM-veckan) 

Plats:  Linköping 

 

Ålder:   16 år och äldre 

 

Tävlingsklasser: Individuellt och lag 

 

 

 

Angivna åldrar innebär från och med resp. till och med det kalenderår vederbörande uppnår 

stipulerad ålder 
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8. TÄVLINGSREGLER 

8.1 Vikingahoppet yngre och äldre 

Vikingahoppet är en nybörjartävling i hopprep.  

Man kan välja att tävla individuellt eller i lag.  

I lag kan man tävla i enkelrep eller i dubbelrep eller i båda tävlingarna. 

Ett lag består av 4-6 hoppare. Det går bra att blanda tjejer och killar i ett lag. 

 

Åldersklasser 

Tävlingen delas vanligtvis upp i en yngre och äldre klass.  

Vid lågt deltagarantal kan klasserna slås ihop.  

Om antalet deltagande lag är väldigt snett fördelat i de två klasserna, kan åldersgränsen dem 

emellan justeras något för att få en bättre tävling. 

Vikingahoppet yngre: 10-12 år  

Vikingahoppet äldre: 12 år och äldre. Äldsta hopparen i laget avgör åldern. 

 

Springsteg 

Hopp på växelvis höger och vänster fot. Varje gång hopparen byter fot ska repet passera 

under foten. Domarna räknar vartannat hopp med start på höger fot. 

 

Dubbelsnurrar  

På ett upphopp ska repet passera två gånger under fötterna.  

Det är tillåtet att ha jämfotahopp mellan dubbelsnurrarna, men bara dubbelsnurrarna 

räknas. 

 

Bedömning – Freestyle 

Obligatoriska moment (max 10 poäng) 

De obligatoriska momenten står för halva freestyle poängen. Utför hopparen samtliga 5 

moment på ett korrekt sätt, får hopparen maxpoängen 10 poäng. 

Andra halva freestylepoängen grundas på Presentation och Svårighet. 

Presentation (max 5 poäng) 

Domarna bedömer hopparnas takt, teknik, presentation och antalet missar. 

Svårighet (max 5 poäng) 

Domarna bedömer svårighetsvärdet på tricken i freestylen. 
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8.2 Tävlingsregler Vikingahoppet – Lag enkelrep 

SNABBHET 

4 x 30 sekunder 

4 personer i laget hoppar springsteg 30 s var, efter varandra i sträck. Tidtagningen stoppar 

efter 2 min. Vartannat hopp räknas med start på höger fot. De 4 hopparnas resultat läggs 

samman. Vid eventuell miss, fortsätt att hoppa tiden ut. 

 

DUBBELSNURRAR  

4 x 20 sekunder 

4 personer i laget hoppar dubbelsnurrar 20 s efter varandra i sträck. Tidtagningen stoppar 

efter 80s. Det är tillåtet att göra vanliga jämfotahopp mellan dubbelsnurrarna, men endast 

dubbelsnurrarna räknas. De 4 hopparnas resultat läggs samman. Vid eventuell miss, fortsätt 

att hoppa tiden ut.  

 

FREESTYLE 

Freestylen får vara max 75 sekunder. 4-6 hoppare i laget hoppar ett fritt program.  

Det är tillåtet att använda musik. Används musik startar tidtagningen då musiken sätter 

igång. 

 

Följande 5 obligatoriska moment ska finnas med i freestylen: 

 

• 4 höga knä 

Knäet måste nå över 90 grader i höften.  

• 4 baklänges hopp 

Jämfota hopp med slagning bakåt.  

• 4 korshopp 

Ett hopp med korsade armar följs av ett vanligt jämfotahopp (kors – hopp).  

• 4 sidsväng-hopp 

Endast en sidsväng följt av ett jämfotahopp räknas. Ej sidsväng-kors, sidsväng-

sidsväng-kors eller sidsväng-hopp som dubbelhopp.  

• 4 ut-ihop med benen 

Endast delning i sidled och jämfota hopp.  

 

OBS! De fyra upprepningarna måste komma sammanhängande efter varandra utan andra trick eller 

finesser emellan. De 5 olika obligatoriska momenten behöver inte komma i följd. 
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8.3 Tävlingsregler Vikingahoppet – Lag Dubbelrep 

SNABBHET 

2 x 45 sekunder 

2 personer i laget hoppar springsteg i 45 s vardera efter varandra. Två är slagare. 

Tidtagningen stoppar efter 90 s. Vartannat hopp räknas med start på höger fot. De två 

hopparnas resultat läggs samman. Vid eventuell miss är det bara att hoppa in igen och 

fortsätta tiden ut. 

 

UTMANINGEN 

De som hoppade snabbhet är nu slagare och de två andra hoppar. Hopparna ska 

tillsammans hoppa 60 hopp så fort som möjligt, genom att hoppa 10 hopp var i taget. När en 

hoppare hoppat 10 hopp, hoppar nästa hoppare in och hoppar 10 hopp o.s.v. Missar en 

hoppare t.ex. efter 4 hopp, måste samma hoppare hoppa in igen och hoppa ytterligare 6 

hopp. Det är tillåtet att hoppa jämfotahopp eller springsteg. Grenen är under tidtagning och 

klockan stoppas när 60 hopp är korrekt utförda och hela laget sitter på golvet. 

 

FREESTYLE 

Freestylen får vara max 120 sekunder. 4-6 personer i laget ska både hoppa och slå. Det är 

tillåtet att använda musik. Används musik startar tidtagningen då musiken sätter igång. 

 

Följande 5 obligatoriska moment ska finnas med i freestylen: 

 

• 4 höga knä 

Höga knä. Knäet ska nå över 90 grader i höften.  

• 4 skidhopp 

Dela benen fram-ihop. Direkt benskiftning räknas.  

• Snurra runt 

Hoppa runt ett varv (360 grader) i repen.  

• Parövning  

De två hopparna ska göra en övning tillsammans i repen. Övningen ska vara svårare 

än att bara hoppa jämfota två personer i repen.  

• Handredskap 

Redskapet ska användas på något sätt inne i repen, inte bara hållas i handen. 

 

OBS! De fyra upprepningarna måste komma sammanhängande efter varandra utan andra trick eller 

finesser emellan. De 5 olika obligatoriska momenten behöver inte komma i följd. Du får bara räkna ett 

trick som en obligatorisk övning. Till exempel om två hoppare kastar en boll mellan sig i repet, kan 

tricket räknas antingen som handredskap eller som en parövning, men inte både och. 
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8.4 Tävlingsregler Vikingahoppet – Individuell tävling 

SNABBHET 

30 sekunder springsteg. Vartannat hopp räknas med start på höger fot. Vid eventuell miss, 

fortsätt att hoppa tiden ut. 

 

DUBBELSNURRAR 

20 sekunder dubbelsnurrar d.v.s. repet går två varv under fötterna på varje hopp. Det är 

tillåtet att ha jämfotahopp mellan dubbelsnurrarna, men bara dubbelsnurrarna räknas. Vid 

eventuell miss, fortsätt att hoppa tiden ut. 

 

UTHÅLLIGHET 

2 minuter springsteg. Vartannat hopp räknas med start på höger fot. Vid eventuell miss, 

fortsätt att hoppa vidare tiden ut. 

 

FREESTYLE 

Freestylen får vara max 75 sekunder.  

Det är tillåtet att använda musik. Används musik startar tidtagningen då musiken sätter 

igång. 

 

Följande 5 obligatoriska moment ska finnas med i freestylen: 

 

• 4 höga knä 

Knäet måste nå över 90 grader i höften.  

• 4 baklänges hopp 

Jämfota hopp med slagning bakåt.  

• 4 korshopp 

Ett hopp med korsade armar följs av ett vanligt jämfotahopp (kors – hopp).  

• 4 sidsväng-hopp 

Endast en sidsväng följt av ett jämfotahopp räknas. Ej sidsväng-kors eller sidsväng-

sidsväng-hopp eller sidsväng-hopp som dubbelhopp.  

• 4 ut-ihop med benen 

Endast delning i sidled och jämfota hopp.  

 

OBS De fyra upprepningarna måste komma sammanhängande efter varandra utan andra trick eller 

finesser emellan. De 5 olika obligatoriska momenten behöver inte komma i följd. 
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8.5 Tävlingsregler Rikshoppet 

8.5.1 Rikshoppet ”Sexan”  

Antal: 4-6 hoppare 

Ålder: 10 år och äldre. Tävlingen bygger på utvecklingsnivå och kunskap. 

 

Lagtävling 

Följande grenar ingår: 

• 4 x 30 sek snabbhet, springsteg enkelrep 

• 2 x 30 sek snabbhet, dubbelsnurrar enkelrep 

• 4 x 45 sek snabbhet, springsteg dubbelrep 

• 60 sek snabbhet, springsteg dubbelrep 

• Freestyle 1min 15 sek, 4 personer enkelrep 

• Freestyle 1 min 15 sek, 4 personer dubbelrep 

 

Individuell tävling 

Följande grenar ingår: 

• 30 sek snabbhet 

• 3 minuter snabbhet 

• Freestyle 1 min 15 sek 

 

Rikshoppet ”Sexan” arrangeras samtidigt med Vikingahoppet och är en 

Nationell/Regionstävling. Rikshoppet bedöms med förenklad bedömning. 

 
Enskild gren som genomförs vid Rikshoppet ”Sexan” är Tripplar, så många du kan på två 
försök. 

8.5.2 Rikshoppet ”Åttan” 

Antal: 4-6 hoppare 

Ålder: 10 år och äldre. Tävlingen bygger på utvecklingsnivå och kunskap. 

 

Lagtävling 

Följande grenar ingår: 

• 4 x30 sek snabbhet, springsteg enkelrep 

• 4 x 30 sek snabbhet, dubbelsnurrar enkelrep 

• 4 x 45 sek snabbhet, springsteg dubbelrep 

• 60 sek snabbhet, springsteg dubbelrep 

• Freestyle 1 min 15 sek, 2 personer enkelrep, 

• Freestyle 1min 15 sek, 4 personer enkelrep 

• Freestyle 1 min 15 sek 3 personer dubbelrep, 

• Freestyle 1 min 15 sek, 4 personer dubbelrep 

 

Individuell tävling 

Följande grenar ingår: 

• 30 sek snabbhet 

• 3 minuter snabbhet 

• Freestyle 
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Enskild gren som genomförs vid Rikshoppet 8-an är Tripplar, så många du kan på två försök. 

Rikshoppet ”Åttan” arrangeras samtidigt med SM-tävlingarna och är en nationell tävling. 

Rikshoppet bedöms med förenklad bedömning. 

 

8.6 Tävlingsregler SM-tävlingar 

8.6.1 Svenskt Mästerskap Juniorer, JSM 

Ålder:  13-15 år individuellt 

 13-16 år lag  

Dispens kan ges till en hoppare 13 år och till högst en äldre hoppare. 

 

Lagtävling 4-6 hoppare 

Följande grenar ingår: 

• 4 x 30 sek snabbhet, springsteg enkelrep 

• 2 x 30 sek snabbhet, dubbelsnurrar enkelrep 

• 4 x 45 sek snabbhet, springsteg dubbelrep 

• 60 sek snabbhet, springsteg dubbelrep 

• Freestyle 2 personer enkelrep, Pair freestyle 

• Freestyle 4 personer enkelrep, Team freestyle 

• Freestyle 3 personer enkelrep, Double Dutch Single Freestyle 

• Freestyle 4 personer dubbelrep, Double Dutch Pair Freestyle 

 

Individuellt 

Följande grenar ingår: 

• 30 sek snabbhet 

• 3 minuter snabbhet 

• Freestyle 

 

8.6.2 Svenskt Mästerskap, SM 

Antal: Lagtävling 4-6 hoppare  

Ålder: 16 år och äldre 

 

Följande grenar ingår: 

• 4 x 30 sek snabbhet, springsteg enkelrep 

• 2 x 30 sek snabbhet, dubbelsnurrar enkelrep 

• 4 x 45 sek snabbhet, springsteg dubbelrep 

• 60 sek snabbhet, springsteg dubbelrep 

• Freestyle 2 personer enkelrep, Pair freestyle 

• Freestyle 4 personer enkelrep, Team freestyle 

• Freestyle 3 personer dubbelrep, Double Dutch Single Freestyle 

• Freestyle 4 personer dubbelrep, Double Dutch Pair Freestyle 
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Individuellt 

Följande grenar ingår: 

• 30 sek snabbhet 

• 3 minuter snabbhet 

• Freestyle Ålder 16 år och äldre 
 

Enskild individuell gren som genomförs vid JSM och SM är tripplar.  

Som lag-gren genomförs Wheel par freestyle och vid SM även ”Triad” fem personer 
dubbelrep. 

 

Bedömning 

JSM och SM tävlingarna bedöms enligt IJRU regler som finns på https://ijru.sport/rules/rule-

books 

8.7 Tävlingsregler Cup-tävlingar 

8.7.1 Juniorcupen 

Ålder:  13-15 år individuellt 

 13-16 år lag 

Dispens kan ges till en hoppare 13 år och till högst en äldre hoppare. 

 

Lagtävling 4-6 hoppare 

Följande grenar ingår: 

• 4 x 30 sek snabbhet, springsteg enkelrep  SRSR 

• 2 x 30 sek snabbhet, dubbelsnurrar enkelrep  SRPD 

• 4 x 30 sek snabbhet, springsteg dubbelrep  DDSR 

• 60 sek snabbhet dubbelsnurr   DDSS 

• Freestyle 2 personer enkelrep, Pair freestyle 

• Freestyle 4 personer enkelrep, Team freestyle 

• Freestyle 3 personer enkelrep, Double Dutch Single Freestyle 

• Freestyle 4 personer dubbelrep, Double Dutch Pair Freestyle 

 

Individuellt 

Följande grenar ingår: 

• 30 sek snabbhet 

• 3 minuter snabbhet 

• Freestyle (ålder 13-15 år) 

 

Enskild individuell gren som genomförs vid JSM och SM är tripplar.  

Som lag-gren genomförs Wheel par freestyle och vid SM även ”Triad” fem personer 
dubbelrep. 
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8.7.2 Svenska Cupen 

Ålder: 16 år och äldre 

 

Lagtävling 4-6 hoppare 

Följande grenar ingår 

• 4 x 30 sek snabbhet, springsteg enkelrep 

• 2 x 30 sek snabbhet, dubbelsnurrar enkelrep 

• 4 x 30 sek snabbhet, springsteg dubbelrep 

• 1 min snabbhet, springsteg dubbelrep 

• Freestyle 2 personer enkelrep, Pair freestyle 

• Freestyle 4 personer enkelrep, Team freestyle 

• Freestyle 3 personer dubbelrep, Double Dutch Single Freestyle 

• Freestyle 4 personer dubbelrep, Double Dutch Pair Freestyle 

 

Individuellt 

Följande grenar ingår: 

• 30 sek snabbhet 

• 3 minuter snabbhet 

• Freestyle (ålder 16 år och äldre) 

 

Enskild individuell gren som genomförs vid JSM och SM är tripplar.  

Som lag-gren genomförs Wheel par freestyle och vid SM även ”Triad” fem personer 
dubbelrep. 

 

Bedömning 

Juniorcupen och Svenska Cupen tävlingarna bedöms enligt IJRU regler som finns på 

https://ijru.sport/rules/rule-books. 

 

 

9 BILAGOR 

Tekniskt reglemente 

Anvisningar för barn- och ungdomsgymnastiken 
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Utbildningskrav 

 


