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Domarutbildning steg 
3 – Kvinnlig artistisk 
gymnastik 
Gymnastikförbundet tillsammans med KTK vill hälsa alla befintliga steg 2 domare 
välkomna att delta vid kommande steg 3 domarutbildning inom kvinnlig artistisk 
gymnastik. Nedanför hittar du mer information om utbildningstillfället. 

Målgrupp 
Kursen vänder sig till dig som genomfört steg 2 domarutbildning med godkänt resultat. Du 

behöver även ha genomfört Intro Svensk Gymnastik samt ha fyllt 16 år. Efter att ha 

genomfört kommande kurstillfälle med godkänt resultat blir du behörig att döma Svenska 

Stegserierna steg 7–10, Regionspokalen och Rikspokalen. 

Anmälan 
Sista anmälningsdag är den 13 augusti. Klicka här för att komma till anmälan! 

Obs! Då detta är ett extrainsatt kurstillfälle kommer vi inte kunna garantera att ett tillräckligt antal 

deltagare anmäler sig. Det behöver vara minst 5 stycken anmälda för att kursen skall genomföras. Vi 

kommer att meddela om kurstillfället blir av eller inte senast 3 veckor innan kursstart. Ingen avgift 

kommer att tas ut om kurstillfället blir inställt. 

Plats 
 Idrottens Hus – Skansbrogatan 7, 118 60, Stockholm 

Utbildare 
Sara Rumbutis 

Kursmaterial 
Internationella bedömningsreglementet Code of Points 

Du hittar CoP här! 

Kostnad 
I kursavgiften 3500 kr ingår lunch och fika under kursdagarna. Avgiften faktureras efter 

kurstillfället till angiven förening. 

https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1738284
https://gymnastics.sport/publicdir/rules/files/en_2022-2024%20WAG%20COP.pdf
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Kost och logi 
Under kursen ingår lunch och fika under kursdagarna, lördag och söndag. Under fredagen 

ingår endast fika. Clarion Hotel Stockholm är boendet vi rekommenderar för eventuell 

övernattning som ligger beläget i gångavstånd till kurslokalen. Boende ingår inte i 

kursavgiften. 

Förberedelser 
Du läser själv igenom Section 1–13 i Code of Points (CoP) innan utbildningen.  

Ta med dig ditt eget exemplar av bedömningsreglementet utskrivet eller i digital form till 

kursen.  

 

Det är bra om du innan kursen har tittat och övat på de symboler av övningar som vi ser i 

svensk gymnastik. Se bilaga ”Symboler – 23” som skickas ut i samband med kallelsen.  

Det finns även en symbolskrivningskurs på Gymnastikförbundets Youtubekanal som är bra 

att göra innan kursen, du hittar kursen här. 

Examination 
Examinationen består utav både ett teoretiskt och ett praktiskt prov. Under kursen övar vi 

som E-panel och D-panel. Under det praktiska provet får man själv välja om man vill göra 

endast E-panel eller även testa D-panel. 

Frågor 
Kring det praktiska inför utbildningen, kontakta Emma Pussinen via kvag@gymnastik.se 

alternativt 072 221 69 37.  

 

Behöver du nå oss under utbildningshelgen, efter kontorstid, vänligen kontakta utbildare:  

Sara Rumbutis  

Sara.Rumbutis@gymnastik.se  

070-561 41 66  
 

Mvh, 

Gymnastikförbundet 


