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Digital tävling 
Gymnastikförbundet och TTK har tagit fram ett koncept för att kunna genomföra digitala 

tävlingar under rådande pandemi.  

 

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 det att filmen ska vara uppladdad hos Gymnastikförbundet.  

 

Verifiering sker inför varje enskilt redskap.  

 

De digitala tävlingarna kommer att följa Nationellt bedömningsreglemente och 

Tävlingsbestämmelserna för 2021, dock kan vissa anpassningar komma att ske. Det kommer 

till exempel vara godkänt att genomföra tävlingsvarven till semilandning.  

 

Under vecka 8-11 – Eventuellt anpassningar av bedömningsreglemente och 

tävlingsbestämmelser för digitala tävlingar läggs ut på Gymnastikförbundets hemsida. 

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

Gymnastikförbundets hemsida. 

 
Tidslinje 

4 mars – Anmälan öppnar (IndTA) 

4 april – Sista anmälningsdag, ingen efteranmälan 

5-7 april – PM skickas ut 

11-25 april – Inspelning och uppladdning av video 

1-2 maj – Livesändning och bedömning 

 

Livesändning  
De inskickade videorna kommer att klippas ihop och sändas via Gymnastikförbundets 

Youtubekanal den 1-2 maj. 

 

 

Bedömning 

Gymnastikförbundet tillsätter domare enligt gällande Bedömningsreglemente Trupp för 

Trupptävlingar, bedömning sker live via sändningen. Lagets resultat kommer att visas i 

Sport Event Systems resultatsystem Score. 
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Anmälan till Riksfyran Herr och Riksfyran Dam 
Anmälan till Riksfyran Herr och Riksfyran Dam görs här. 

 

Anmälningsavgiften är 1 800kr.  

 

Sista dag för att skicka in anmälan är den 4 april. 

 

Underlag inför tävlingen 
Bedömningsunderlag för tävlingen ska som vanligt laddas upp i Sport Event Systems Tariff.  

 

Dopingklassade läkemedel  

Ditt ansvar som ledare är att kontrollera vilka regler som gäller för dopingklassade 

läkemedel och informera dina gymnaster om detta. Senaste Antidopingprogrammet finns 

alltid på hemsidan: https://www.gymnastik.se/forforeningar/medicinsktstod/Antidoping/  

 

Ett dopingklassat läkemedel är dopingklassat, oavsett vem som använder det, dock 

skiljer sig förfarandet åt beroende på om en gymnast är uttagen till landslaget eller ej. 

Landslagsgymnaster måste söka dispens för sina läkemedel i förväg, information om hur det 

går till finns här: http://www.rf.se/Antidoping/Dispens/. Gymnaster som inte ingår i 

landslaget omfattas av retroaktiv dispens och behöver därför inte söka dispens i förväg. Det 

innebär att om en gymnast skulle visa positivt resultat i en dopingkontroll och inte kan 

påvisa dokument med mera som behövs för att få en godkänd dispens, har begått ett 

dopingbrott.   

 

För att ta reda på om ett läkemedel är dopingklassat söker du efter aktuellt läkemedel på den 

Röd-Gröna Listan: http://www.antidoping.se/rodgronalistan/index.asp  

 

Generellt krävs att en gymnast har dokumenterad erfarenhet av att ha provat icke 

dopingklassade läkemedel utan goda resultat för att kunna få en godkänd 

dispens. Bricanyl är ett exempel på ett dopingklassat läkemedel. Här kan ni läsa mer om 

astma och kortisonbehandling som är bland de vanligaste 

frågorna: https://www.rf.se/Arbetsrum/SvenskAntidoping/dopinglistanlakemedelssok/Dispe

ns/Astmaochkortisonbehandling/  

 

Kosttillskott kan innehålla dopingklassade substanser som inte listas på 

innehållsförteckningen. Det är alltid utövarens eget ansvar att inte få i sig 

något dopingklassat.   

 

Ska dispens sökas måste detta göras i god tid då handläggningstiden kan vara lång. Ta 

kontakt via antidoping@gymnastik.se om ni behöver hjälp med dispensansökan och 

ytterligare information.  

 

Som förening kan ni ta ställning mot doping och Vaccinera Klubben. Läs mer 

på: https://www.rf.se/vaccinera/  

 

https://www.indta.se/
https://www.gymnastik.se/forforeningar/medicinsktstod/Antidoping/
http://www.rf.se/Antidoping/Dispens/
http://www.antidoping.se/rodgronalistan/index.asp
https://www.rf.se/Arbetsrum/SvenskAntidoping/dopinglistanlakemedelssok/Dispens/Astmaochkortisonbehandling/
https://www.rf.se/Arbetsrum/SvenskAntidoping/dopinglistanlakemedelssok/Dispens/Astmaochkortisonbehandling/
mailto:antidoping@gymnastik.se
https://www.rf.se/vaccinera/
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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. 

 

Frågor 
Vid frågor kontakta trupp@gymnastik.se.  

mailto:trupp@gymnastik.se
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