
SM-VECKAN 2022: PM 2 
ARTISTISK GYMNASTIK 
 

 

Gymnastikförbundet, tillsammans med GF Nikegymnasterna, tävlingsledare Emmy 

Karlsson och Ida Bäckström samt Gymnastikförbundets representanter Sara 

Rumbutis och Michael Hedlund hälsar dig varmt välkommen till JSM (kvinnlig 

artistisk gymnastik) och SM i både kvinnlig och manlig artistisk gymnastik den  

27–28 juni. Information och upplysningar lämnas av Gymnastikförbundet; 

kvag@gymnastik.se respektive mag@gymnastik.se. 

 

Från och med måndagen den 20 juni sker kontakt direkt till tävlingsledarna: 

Ida Bäckström tavling@nikegymnasterna.com, 0760-024001 

Emmy Karlsson tavling@nikegymnasterna.com, 0760-124001 
 

 

VIKTIGA DATUM 

 

29 maj Efteranmälan till tävlingarna stänger 

13 juni PM2 går ut, inklusive bekräftelse på anmälan, information om matbeställning, 

detaljerat tidsschema och startordning 

19 juni Sista dag för matbeställning 

19 juni Sista dag för att skicka in vilka tränare som medföljer, se info längre ner 

19 juni Sista dag för musikuppladdning 

20 juni Sista dag för betalning av matbeställning 

 

 

TÄVLINGSDAGAR 
 

Söndag:  Fri förträning seniorer och juniorer (kväll)  

Måndag:  Mångkamp juniorer kvinnlig artistisk gymnastik (förmiddag)  

Mångkamp seniorer kvinnlig och manlig artistisk gymnastik (eftermiddag)  

Tisdag: Grenfinaler juniorer kvinnlig artistisk gymnastik (förmiddag)  

Grenfinaler seniorer kvinnlig och manlig artistisk gymnastik (eftermiddag)

 SVT sänder delar av grenfinalerna kl. 14:30-17:30  
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TÄVLINGSFORM 
 

Manlig artistisk gymnastik: Individuell mångkamp*, grenfinaler** 

Kvinnlig artistisk gymnastik: Individuell mångkamp*, grenfinaler** och lagtävling (5-5-3 – de 

tre högsta poängen per redskap går till lagpoängen i kvinnlig artistisk 

gymnastik). 
 

*Ett hopp gäller för mångkampsresultatet  

**För grenfinal i hopp gäller CoP-regler för finaltävling. För juniorer gäller CoP-juniorregler.  

 

Kvinnlig artistisk gymnastik: Mångkampen genomförs med en subdivision á fyra pooler för 

juniorer och tre pooler för seniorer; Åtta gymnaster per klass går 

vidare till respektive grenfinal.  

 

Manlig artistisk gymnastik: Mångkampen genomförs med en subdivision á två pooler. 

Åtta gymnaster går till grenfinal. 

 

Alla reglementen och bestämmelser finns på gymnastik.se. Det är ledarens ansvar att ta del 

av samtliga reglementen och bestämmelser samt att kontrollera på hemsidan att man har 

den senaste versionen av dessa inför varje tävling. 

 

 

 

 

KLÄDBESTÄLLNING 

 

Det gick att förbeställa SM-kollektionen för SM-

veckan 2022 på www.verasport.se till och med den 

31 maj men det kommer även finnas möjlighet att 

köpa på plats under SM. Alla plaggen är i sköna 

funktionsmaterial som passar gymnaster, tränare, 

ledare och supportrar.  
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MATBESTÄLLNING  
Förbeställning utav måltider sker via beställningsforumläret senast den 19 juni och servering 

sker på restaurangen i Saab arena.  

 

Lunch (serveras mån 11:30-13:30 tis 11:00-13:00): 105 kr per person 

Middag (serveras sön-tis 18:00-20:00): 105 kr per person  
 
MENY 

26 juni 

Middag: Wallenbergare med potatismos, skirat smör och lingon 

 

27 juni 

Lunch: Bakad lax med rostad fänkål, örtstomp och vitvinssås 

Middag: Lasagne med tomatsallad 

 

28 juni  

Lunch: Citronbakat kycklingbröst med dragonsky, rostade rotfrukter  

Middag: Rimmad torsk med skirat smör, pepparrot och dillslungad potatis 

ACKREDITERING 

Att vara ackrediterad innebär att vara registrerad som deltagare i tävlingen; som tävlande 

gymnast eller ledare. Ackreditering är obligatorisk för alla deltagande föreningar och görs i 

infocentret vid entrén till SAAB Arena mellan klockan 17.00 och 20.00 söndagen den 26 juni 

(juniorer och seniorer) eller 09:00-12:00 måndagen den 27 juni (seniorer). Om föreningen 

anländer senare, kontakta tavling@nikegymnasterna.com senast den 19 juni, för annan 

lösning. Föreningar som inte ackrediterar sig kan nekas deltagande i tävlingen. 

 

Ansvarig föreningsrepresentant signerar att rätt gymnaster är anmälda och med i 

startlistorna, kontrollerar namnen och meddelar eventuella sena strykningar – samt tränare 

som uppfyller Gymnastikförbundets utbildningskrav. Steg 3 för kvinnlig artistisk gymnastik 

respektive steg 3 (FIG Academy level 2) för manlig artistisk gymnastik krävs för att träna och 

tävla med gymnaster på denna nivå.  

 

Vidare ska ansvarig föreningsrepresentant bevisa att alla gymnaster har en giltig 

tävlingslicens genom att visa upp ett utdrag från Pensums register (endast anmälda/tävlande 

gymnaster skall finnas på detta utdrag).  

 

Alla ackrediterade deltagare erhåller ett deltagarkort. Deltagarkortet ger tillträde till 

tävlings- och träningshallar samt fri entré till samtliga gymnastiktävlingar under SM-veckan. 

Kortet ska kunna uppvisas på begäran. Bär det alltid med dig!  

 

Ackrediteringen utgår från anmälan till tävlingen, därutöver måste varje förening meddela 

vilka tränare som följer med till kvag@gymnastik.se respektive mag@gymnastik.se senast 

den 19 juni. Ett mail per förening.  
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TARIFF & SCORE 

 

Varje förening har eller kommer att få inloggningsuppgifter 

och instruktioner om hur musiken laddas upp till föreningens officiella mailadress. Samma 

inloggning används för alla tävlande 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 

kvag@gymnastik.se respektive mag@gymnastik.se.  
 

Sista dag för musikuppladdning är 19 juni.  

 

Resultaten redovisas live på http://score.sporteventsystems.se/. Efter tävlingen publiceras 

resultaten på Gymnastikförbundets hemsida.  

 

 
INFOCENTER 
 

Infocentret finns till för såväl deltagare som publik och kommer vara öppet följande tider: 

 

Söndag 16.00-21.00 

Måndag 08.30-19.00 

Tisdag 08.30-19.00 

 

 

TÄVLINGSHALL 
 

SAAB Arena, Gumpekullavägen 1, 582 78 Linköping 
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SCHEMA  

 
SÖNDAG 

17:00-19:00  Fri träning JR (KvAG) 

19:00-21:00 Fri träning SR (MAG och KvAG) 

19:15-19:45 Obligatoriskt ledar-/ tekniskt möte (KvAG, MAG) - minst en 

representant/förening 
 
MÅNDAG 

8.00-9.20 Schemalagd förträning 

8.00-9.00 Domarmöte KvAG 

9.25 Defilering 

9.30 -12.30 Mångkamp JSM 1 subdiv. 4 pooler 

11.30-12.30 Domarlunch MAG 

12.30-13.30 Domarlunch KvAG 

12.30-14.30 Domarmöte MAG 

13.00-14.30 Schemalagd förträning MAG 

13.15-14.35 Schemalagd förträning KvAG 

14.40 Defilering SM KvAG och MAG 

14.45-17.00 Mångkamp SM KvAG 1 subdiv. 3 pooler 

14.45-17.50 Mångkamp SM MAG 1 subdiv. 2 pooler 

18.00-18.30 Prisutdelning mångkamp JSM och SM 

 

18:30-20:00  Fri träning JR, SR (MAG och KvAG) 

19:30-20:15 Obligatoriskt ledar-/ tekniskt möte inför morgondagens SVT-sända finaler SR 

(MAG och KvAG) - minst en representant/förening, samtliga seniora grenfinalister är varmt 

välkomna att deltaga 
 

TISDAG 

8.30-8.45 Domarmöte KvAG 

8.00 Fri förträning juniorer 

9.10 Defilering 

9.15-11.25 Grenfinaler juniorer 

11.35 Prisutdelning grenfinaler JSM KvAG 

11:00-12:00 Domarlunch MAG 

12:00-13:00 Domarmöte MAG 

12.00-13.00 Domarlunch KvAG 

12:10 Fri förträning seniorer 

13:30 Defilering SM KvAG & MAG 

13:50 -16:35 Grenfinaler SM KvAG  

14:15-17:30 Grenfinaler SM MAG  

14.30-17.30 SVT sänder grenfinalerna 

17:40 Prisutdelning grenfinaler SM KvAG & MAG 

 

Mer detaljerat schema finns i bilaga Schema och rotationsordning SM artistisk gymnastik 2022.  

  



STARTORDNING 
 

Seedning har gjorts i årets SM-tävling för kvinnlig och manlig artistisk gymnastik på följande 

sätt:  

 

KvAG; ingen seedning har gjorts inför årets SM-tävlingar.  

MAG; ingen seedning har gjorts inför årets SM-tävling, dock har gymnaster från samma 

förening placerats i samma pool.  

 

 

ROTATIONSORDNING MÅNGKAMP  
 

För att möjliggöra olympisk ordning inom både manlig och kvinnlig artistisk gymnastik 

under SM har de redskap som startar behövt justeras. Det innebär även att det under en pool 

blir ett särskilt schema där ömsom kvinnor och män kommer att tävla i fristående. Se mer i 

det detaljerade schemat. De poolerna det gäller är markerade med * i schemat.  

 

Mer detaljerat schema finns i bilaga Schema och rotationsordning SM artistisk gymnastik 2022.  

 

 

REDSKAP  

 

Hallen kommer vara utrustad med Halmstad Frigymnasters redskap; från Janssen Fritsen 

samt satsbrädor och vissa nedslagsmattor från Gymnova.  

 

 

DOMARE 
 

Domare är tillsatta av Gymnastikförbundet. Uttagna domare för kvinnlig artistisk gymnastik 

ska vara på plats i Saab Arena senast klockan 08.00 måndagen den 27 juni och manlig 

artistisk gymnastik måndagen den 27 juni senast klockan 12.00. Logi är bokat för domare på 

Scandic Linköping City. 

 

Uttagna domare i kvinnlig artistisk gymnastik är: Adina Rumbutis, Anna-Lena Malm, Elsa 

Lappalainen, Erika Folestad, Ewa Kärnman, Harpa Oskarsdottir, Josephine Göransson, 

Kristin Grahn, Maike Bensberg, My Lindskog Andersson, Pia Rothe, Saga Tran, Sara 

Rumbutis, Thea Hartzell, Tina Hultén, Tora Garberg och Ylva Aspenberg.  

 

Uttagna domare i manlig artistisk gymnastik är Andreas Getzman, Fredrik Voxblom, Gabriel 

Lindeby, Gustaf Olausson, Hektor Klingberg, Jens Hummel, Leo Ohlsson, Lina Espling, 

Michael Hedlund, Pontus Kallanvaara, Roland Himberg, Ronnie Carlén och Simon Eriksson. 

 

 
 



BETALNING 
 

Faktura för anmälningsavgift och administrationsavgift sänds av Gymnastikförbundet, efter 

tävlingens genomförande. 

 

 

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  

 

 

GDPR 
 

I och med anmälan till tävling godkänner du att personuppgifter 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. 
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PUBLIK & INTRÄDE 
  

Biljett/er köps online via arrangörens hemsida samt i entrén och är onumrerade.  

Det kommer också finnas sektioner med gratis inträde, drop in i mån av plats, för att öppna upp för 

alla SM-veckans besökare att också se gymnastik. 

 
FLERDAGSBILJETT VUXEN (FRÅN 12 ÅR), MÅNDAG-TISDAG, 250 KRONOR  
FLERDAGSBILJETT BARN (4–11 ÅR), MÅNDAG-TISDAG, 80 KRONOR  
ENDAGSBILJETT VUXEN (FRÅN 12 ÅR), 150 KRONOR  
ENDAGSBILJETT BARN (4–11 ÅR), 50 KRONOR 
  
ARTISTISK GYMNASTIK 

Mångkamp (junior och senior) måndagen den 27 juni och grenfinaler (junior och senior) 

tisdagen den 28 juni; SAAB Arena 
 
HOPPREP 

Lagtävling onsdag 29 juni i Vasahallen 

Individuell tävling torsdag 30 juni i Vasahallen 

 

 

SÄNDNING 
 

Juniorernas grenfinaler samt juniorerna och seniorernas mångkamp sänds live via Streamify, 

länkar publiceras under SM-veckan via gymnastik.se. Seniorernas grenfinaler sänds av SVT.  

 

Betalningen av webbsändningen sker via arrangörens hemsida. 

 

 

FRÅGOR & FUNDERINGAR? 
 

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

sidorna för kvinnlig respektive manlig artistisk gymnastik. Följ gärna instagramkontot 

Gympabubblan och använd #smveckan #svenskgymnastik och #gymnastiksm2022 

https://gfnikegymnasterna.sportadmin.se/sida/?ID=371738
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