
 

 

 

Vi står i en tid som denna inför stora och svåra utmaningar likt många andra sporter som ett 

resultat av Covid-19. För att fortsätta erbjuda möjligheter för våra utövare måste vi tänka 

nytt och också hitta andra sätt att tävla på. Visst hoppades vi alla på att vi vid denna 

tidpunkt skulle kunna erbjuda samtliga nationella tävlingar i fysisk form. Men vi ser att med 

de utmaningar vi står inför idag, så har Gymnastikförbundet tagit fram en uppdaterad 

tävlingskalender med både digitala och fysiska tävlingar.  

 

 

Följande tävlingar kommer att genomföras digitalt: 

• 1-2 maj - Digitala Riksfyran Herr 11 år och äldre & Digitala Riksfyran Dam 13-16 år 

• 5-6 juni - Digitala Riksfyran Öppen klass 13 år och äldre 

 

Följande tävlingar planeras att genomföras semidigitalt:  

• 8-9 maj - Rikstvåan Dam 13-16 år & Rikstvåan Dam, Herr, Mixed 13 år och äldre 

• 22-23 maj - Rikstrean Dam 13-16 år & Rikstrean Öppen klass 13 år och äldre 

 

Följande tävlingar planeras att genomföras fysiskt: 

• 29-30 maj - JSM 

• 12-13 juni - USM  

 

Följande tävlingar utgår våren 2021: 

• Rikssexan Herr 11 år och äldre  

• Riksfemman Öppen klass 13 år och äldre  

• Riksettan Dam, Herr, Mixed 15 år och äldre 

Att delta i en digital tävling innebär att tävlande föreningar genomför sina tävlingsvarv 

hemma i sin egen träningshall under den utsatta tidsperioden. För att delta på den digitala 

tävlingen så kommer deltagande föreningar att behöva verifiera sin medverkan vid 

inspelning av sina tävlingsvarv. När verifiering är gjord kommer truppen att få en viss tid på 

sig att filma tävlingsvarven tills de att filmen ska vara uppladdad hos Gymnastikförbundet.  

 

Verifiering sker inför varje enskilt redskap.  

 

De digitala tävlingarna kommer att sändas den 1-2 maj respektive 5-6 juni. 

Gymnastikförbundet tillsätter domare enligt gällande Bedömningsreglemente Trupp för 

Trupptävlingar. 



 

 

De digitala tävlingarna kommer att följa tävlingsbestämmelserna för 2021, dock kan vissa 

anpassningar komma att ske. Det kommer till exempel vara godkänt att genomföra 

tävlingsvarven till semilandning.  

 

 

Under vecka 8 – Inbjudan och mer information om digitala tävlingar läggs ut på 

Gymnastikförbundets hemsida 

Under vecka 8-11 – Eventuellt anpassade tävlingsbestämmelser för digitala tävlingar läggs 

ut på Gymnastikförbundets hemsida 

Under vecka 11 – Tekniska specifikationer om de digitala tävlingarna ut på 

Gymnastikförbundets hemsida 

 

Digitala Riksfyran Herr 11 år och äldre & Digitala Riksfyran Dam 13-16 år 

4 mars – Anmälan öppnar (IndTA) 

4 april – Sista anmälningsdag, ingen efteranmälan 

5-7 april – PM skickas ut 

11-25 april – Inspelning och uppladdning av filmer 

1-2 maj – Livesändning och bedömning 

 

Digitala Riksfyran Öppen klass 13 år och äldre 

31 mars – Anmälan öppnar (IndTA) 

2 maj – Sista anmälningsdag, ingen efteranmälan 

3-5 maj – PM skickas ut  

9-23 maj – Inspelning och uppladdning av filmer 

5-6 juni – Livesändning och bedömning 

 

Att delta i en semidigital tävling innebär att tävlande föreningar genomför sina tävlingsvarv 

hemma i sin egen träningshall alternativt åker till en närliggande hall. Ett antal tävlingshallar 

kommer att utses beroende på tillgång av hallar och antal tävlande lag. Alla tre redskap 

genomförs under tävlingen.  

 

Tävlingen kommer inte att genomföras på ett klassiskt sätt med pooler, kval och final. 

Antingen tävlar man på alla tre redskap under en och samma dag, eller så kan det bli 

uppdelat, tex att man tävlar i fristående på lördagen och sen i tumbling och trampett på 

söndagen.  

 

De semidigitala tävlingarna kommer att genomföras den 8-9 maj respektive 22-23 maj. 

Gymnastikförbundet tillsätter domare enligt gällande Bedömningsreglemente Trupp för 

Trupptävlingar. 

 

De semidigitala tävlingarna kommer att följa tävlingsbestämmelserna för 2021, dock kan 

vissa anpassningar komma att ske. Det kommer till exempel vara godkänt att genomföra 

tävlingsvarven till semilandning.  



 

 

 

Om restriktioner ej tillåter semidigitala tävlingar så kommer de att ställas om till digitala 

tävlingar. Beslut tas en (1) månad innan tävling.  

 

Vid digital tävling ska filmerna spelas in och laddas upp senast en (1) vecka innan 

tävlingsdatum. 

 

Fysiska tävlingar kommer att genomföras i ordinarie form alternativ med ett anpassat 

tävlingsupplägg.   

 

Beslut om en fysisk tävling kan genomföras eller ej tas 12 veckor innan tävling.  

• Beslut för JSM tas den 5 mars 

• Beslut för USM tas den 19 mars 

Om beslut tas att tävlingen ej kan genomföras i fysisk form ställs tävlingen i första hand om 

till semidigital tävling.  

 

Om restriktioner ej tillåter semidigitala tävlingar så kommer de att ställas om till digitala 

tävlingar. Beslut tas en (1) månad innan tävling. Om tävlingarna genomförs digitalt så 

kommer de inte att ha JSM eller USM-status. 

 

 

 

 


