
PM och livestreaming - JSM och SM 

 

Här hittar ni PM och livestreaming för JSM och SM som genomförs 
den 3-4 oktober i Höllviken. 
Vi webbsänder helgens SM och JSM i hopprep via Streamify. Helgbiljett 
kostar 100 kr. 

Se sändningen här 

PM 
Startordning 
Snabbhetspooler 

 

 

Seminarietips! 

Idag inleds den andra delen av det internationella 
gymnastikförbundets seminarieserie. Under hösten kommer ett brett 
spektrum av ämnen att tas upp. 
Först ut är seminariet “Gymnastics, everyone can participate”, där Margaret 
Sikkens Ahlquist ordförande i kommittén Gymnastics for All är huvudtalare. 
 
Alla FIGs seminarier når du via deras Youtube-kanal. 
 
För att få mer information om höstens olika seminarier läs här och här. 

http://gymnastik.streamify.io/play
https://www.gymnastik.se/globalassets/svenska-gymnastikforbundet-tavlingsgymnastik/dokument/hopprep/inbjudningarpm/2020/pm---jsm-och-sm-2020.pdf
https://www.gymnastik.se/globalassets/svenska-gymnastikforbundet-tavlingsgymnastik/dokument/hopprep/inbjudningarpm/2020/startordning-2020.pdf
https://www.gymnastik.se/globalassets/svenska-gymnastikforbundet-tavlingsgymnastik/dokument/hopprep/inbjudningarpm/2020/snabbhetspooler-2020.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCp49FtJ60tO3-ipVhlTstiw
https://www.gymnastik.se/Nyheter/Nyheter/2020/seminarietips/
https://www.gymnastics.sport/site/news/displaynews.php?idNews=2978


  

Tävlingskalender 2021 

Här hittar ni tävlingskalendern för de nationella tävlingarna under 
2021. 
Tävlingskalender för 2021 

I dagsläget vet vi inte om vi kommer att kunna arrangera nationella tävlingar 
i ordinarie form då det fortfarande råder osäkerhet inför 2021. Då vi ännu 
inte vet hur coronasituationen ser ut och vilka restriktioner som kommer att 
vara efter årsskiftet så är tävlingskalendern satt utifrån ett vanligt år, där 
scenariot är att vi inte längre lever mitt i en pandemi. Gymnastikförbundet 
jobbar just nu på en plan för hur tävlingar ska kunna genomföras, detta 
genom att ta fram olika scenarion samt en tidsplan för när beslut om en 
nationell tävling kan genomföras i ordinarie form eller ej ska tas. 

  

Tekniskt reglemente 2021 

Nu finns uppdaterat Tekniskt reglemente att läsa här! 
Tekniska reglementet (TR) innehåller en del ändringar inför nästa år vilka 
presenteras i sammanställningen på länken nedan. Varje år beslutar 
förbundsstyrelsen om principer och riktlinjer för TR. Principerna och 
riktlinjerna är vägledande för årets ändringar och det framåtriktade arbetet. I 
och med årets beslut finns ett tydligt uppdrag att se över tävlingsformer och 
åldrar, ett arbete som inletts och som kommer att intensifieras under 2021. 
Du som ledare och/eller föreningsrepresentant kommer ha möjlighet att 
delta i olika dialogmöten kring just hur vi ska utveckla tävling inom Svensk 
Gymnastik. 

Klicka dig vidare direkt till Tekniskt reglemente här!  

 

https://www.gymnastik.se/OLD/tavling_old/tavlingskalender/
https://www.gymnastik.se/OLD/tavling_old/tavlingsinriktning/Teknisktreglemente/

