
 

 

 

Lulegymnasterna bjuder in till  

 

KRISTALLCUPEN 
JDM & JB 

 

13-14 november 2021 

Arcushallen, Luleå 

 

 

 

 

 

 



Plats: Arcushallen B-ingången, Arcusvägen, 975 94 Luleå 
Datum: 13-14 november 2020 

Prel. tider: Lördag 13 november  

 Steg 1-8: 9.00-19.00 

 Tider meddelas efter anmälan.  

 Söndag 14 november 

 JDM, JB samt Regions- och Rikspokalen 15+: 9.00-14.00 

Tävlingsklasser:  

Steg 1-4:  Svenska Stegserierna 2017-2020, version 4.0. Alla gymnaster får medalj. 

Mångkampssegrare utses. 

Steg 5-8: Svenska Stegserierna 2017-2020, version 4.0. Mångkampssegrare samt grenmedaljer 

vid minst sex startande.  

JDM:  Svenska Pokalenserierna - Rikspokalen 2021 ver. 1.0 
 Lagtävling, 3 bästa/förening, mångkampssegrare samt grenmedaljer. 
 Ålder max 15 år. 
 
JB:  Svenska Pokalenserierna – Regionspokalen 2021 ver. 1.0 
 Mångkampssegrare koras. Ålder max 15 år. 
 

Regionspokalen: Svenska Pokalenserierna 2021 version 1.0. Mångkampssegrare samt grenmedaljer 

vid minst sex startande. Ålder 15+ 

Rikspokalen:  Svenska Pokalenserierna 2021 version 1.0. Mångkampssegrare samt grenmedaljer vid 

minst sex startande. Ålder 15+ 

Tävlingsregler JDM & JB: KvAG GF Norr rev. 2018-09-16. 

• Då en gymnast fått en totalpoäng på 34 poäng på Minicupen eller Junior B ska hon gå upp till 
nästa klass, JDM. 

• Alla gymnaster på steg 5 och högre bör tävla på JDM. 

• Gymnasten kan när som helst välja att gå upp och tävla på JDM, där finns ingen nedre 
åldersgräns. 

• Tillägg för bedömningen (JDM): Det är tillåtet att sänka hästen till 1,15 m mot ett avdrag på 
3,0p. Sänkningen ska anges i samband med anmälan av aktuell gymnast så att den kan 
planeras in i tävlingen på ett smidigt sätt. 

• JDM + Junior B: Om man nollar sitt hopp så får man hoppa en gång till med ett avdrag på -2,0 

poäng, man får inte göra om igen om omhoppningen nollas. Vid steg med händerna på 

hästen så får gymnasten ett avdrag på 0,5 poäng/steg 

Redskap: Hoppbord: Gymnova, satsbrädor: Spieth. 
 Barr: Gymnova 
 Bom: Spieth 
 Fristående: Jansen Fritsen 
 



Domare: Steg 3-4, en domare namnges per påbörjat 6-tal gymnaster. Steg 5-6 samt Regions- 

och Rikspokal, en domare namnges per påbörjat 4-tal gymnaster. Ange även domarnas 

utbildning vid anmälan. Vid avsaknad av domare tas en avgift på 1000 kr ut, enligt 

beslut av KvAG kommittén. 

 Regions- & Rikspokalen: Enligt beslut av KvAG kommittén så får man skicka en steg 2 
domare att döma regions- och rikspokalen. Men varje deltagande förening måste även 
skicka minst en steg 3 domare. Steg 2 domaren måste få en genomgång av en steg 3 
domare samt övningsdöma på sitt tilldelade redskap innan tävlingen. 

 

Ledare: Det ska finnas en behörig ledare per omgång. 

Licens: Föreningen ansvarar för att gymnasten har rätt licens. 

Musik: Eventuell friståendemusik bifogas i anmälan, märkt med namn och förening. 

Mat och fika: Fikaförsäljning samt varma mackor och varmkorv kommer att finnas på plats. 

Anmälan: Senast den 27 oktober 2021. Anmälan skickas till e.boltemo@gmail.com 

Anm.avgift: 100:- per gymnast. Betalas inpå BG: 651-8427 i samband med anmälan. 

Publik: Vi kommer endast att kunna erbjuda en anhörig per gymnast pga maxantal i hallen är 

begränsat till 150 personer. 

Frågor? Elisabeth Boltemo, 070-3663428 eller e.boltemo@gmail.com 

 

Varmt välkomna! 

 

mailto:e.boltemo@gmail.com

