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Tävlingen genomförs helt digitalt så tillgång till konto på Google och Youtube behövs

Ingen anmälningsavgift behövs eftersom föreningarna köper sina egna medaljer. Eventuellt 

domararvode betalas av domarens egen förening. 

• Skapa en Google Drive med tävlingens namn och lägg upp inbjudan, 

anmälningsformulär, fria reglementet och dokument om hur tävlingen går till och 

hur medaljer köps in. 

• Påminn föreningarna om att gymnasterna behöver tävlingslicens. 

• Kontakta Hallmans och meddela tävlingsdag och att några föreningar då kommer att 

vilja beställa RG-stjärnemedaljer. Ange ungefärligt antal och be dem uppdatera 

texten på medaljerna. 

• Skicka ut inbjudan via mejl och ge också ut länk till driven. Be föreningarna att 

anmäla sina gymnaster direkt i anmälningsformuläret på driven 

• Under tävlingsveckan filmar föreningarna sina gymnaster i den egna hallen och 

skapar själva spellistor på Youtube där de lägger upp de program som ska bedömas. 

Skapa ett dokument som heter ”spellistor” och bestäm när det är lämpligt att börja 

lägga upp spellistor i dokumentet, tex torsdag kväll, så att det är möjligt för domare 

att titta på programmen i god tid men ändå inte kunna ändra i sina egna program om 

de egna grupperna inte har filmats än. 

• Bestäm tid när alla filmer ska vara upplagda, tex senast lördag kl 18. Då har domarna 

som minst hela lördagskvällen och söndagen på sig att titta på filmerna och döma. 

• Domarna skriver ned sina bedömningar men delar dem inte förrän på söndag 

eftermiddag då alla får tillgång till bedömningsformuläret som lagts upp i driven.  

• Skapa ett möte i Google Meet och kalla alla domare. Stäm av poängerna och se till att 

alla poäng har lagts in och räknats. 

• Skicka ut resultat till de föreningar eller ledare som inte var med på domarmötet. 

• Föreningarna kan beställa medaljer från Hallmans eller använda egna. Föreningarna 

har sedan prisutdelning hemma i de egna hallarna 

• Samla eventuellt in foton från tävlingarna och prisutdelningarna och publicera  
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