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Domarinformation: revidering 
av nationellt 
bedömningsreglemente inför 
2023 
Tävlingskommittén för Truppgymnastik (TTK) jobbar kontinuerligt med att 

utvärdera, följa upp och uppdatera tävlingsreglementen för disciplinen. Till våren 

genomförs en större revidering av det Nationella Bedömningsreglementet.  

Det Nationella Bedömningsreglementet för truppgymnastik introducerades 2015. 

Reglementet är särskilt anpassat för bedömning av övningar under SM-nivå och är skapat 

utifrån Svensk Gymnastiks utvecklingsmodell. Sedan 2015 har ett fåtal mindre 

uppdateringar och förtydliganden gjorts, samt en större revidering gjorts våren 2020 när 

tillexempel handstående och flexibilitetselement introducerades. 

Åtta år efter reglementets introduktion kommer nu en större uppdatering av reglementet att 

genomföras, för att säkerställa att truppgymnastiken fortsatt har ett reglemente som bidrar 

till en positiv utveckling av disciplinen. Uppdateringen och de större planerade 

förändringarna sker baserat på två grundprinciper: 

• Harmonisering med Code of Points, som används på nivå 1 och 2, SM-stegen samt 

internationellt 

Det nationella reglementet ska vara så likt Code of Points som möjligt, för att 

underlätta för ledare, gymnaster och domare som rör sig mellan reglementena 

• Uppmuntra till träning och tävling i enlighet med Svensk Gymnastiks 

utvecklingsmodell och Gymnastikförbundets anvisningar för barn och 

ungdomsgymnastik 

Reglementet ska möjliggöra och uppmuntra ledare till att ta beslut förenliga med 

utvecklingsmodellen och anvisningar för barn och ungdomsgymnastik, bland annat 

genom att låta så många som möjligt delta så mycket som möjligt och att träna smart 

för att ge gymnasterna en bred grund för sin fortsatta utveckling. 

 

Uppdaterat reglementet ligger nu på www.gymnastik.se och även större revideringar 

presenteras i en lista. Observera att samtliga justeringar inte inkluderas i den övergripande 

listan.  

Uppdatering av domarlicenser 

Ingen uppdatering krävs för steg 1. För att säkerställa att domare på steg 2 och 3 har tagit del 

av uppdateringarna i reglementet kommer samtliga domare på steg 2 och 3 behöva 

genomföra ett uppdateringstillfälle inklusive provförfarande. Vid godkänt resultat förnyas 

licensen. Det finns inget krav att genomföra utbildningen på nytt, men såklart önskvärt att 

så många som möjligt gör uppdateringen, så tävlingar fortsatt kan arrangeras inom 

gymnastiken.   

  

https://www.gymnastik.se/om-oss/svensk-gymnastik-vill/utvecklingsmodellen
https://www.gymnastik.se/om-oss/svensk-gymnastik-vill/trygg-gymnastik/anvisningar-for-barn--och-ungdomsgymnastik
http://www.gymnastik.se/
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Uppdateringstillfällen bjuds antingen in via regionalt eller till digitala nationella träffar. 

Säkerställ vad som gäller inom din region gällande domaruppdatering (Syd, Sydost och 

Uppsvenska genomför fysiska träffar för regionsdomare lokalt, separat info kommer till aktuella 

domare inom regionen). Gymnastikförbundets nationella kansli bjuder in till ett par digitala 

träffar, som alla befintliga och aktiva regionsdomare på steg 2 nivå är välkomna att delta på 

för att uppdatera sin licens. Genomförs ingen fysisk träff inom din region hänvisar vi i första 

hand till de digitala träffarna. 

Digitala uppdateringstillfällen regionsdomare steg 2  

Klicka på det tillfälle du önskar anmäla dig till. Anmälan till respektive tillfälle är öppen till och med 

en vecka innan tillfället genomförs. I och med din anmälan kommer dina uppgifter registreras i 

Gymnastikförbundets register för regionsdomare, via Teams samt loggas i IdrottOnline.  

• 9 februari klockan 18.00-21.00 

• 21 februari klockan 18.00-21.00  

• 26 februari klockan 13.00-16.00 

• 8 mars klockan 18.00-21.00 

• 26 mars klockan 13.00-21.00 

• 1 april klockan 18.00-21.00 

• 10 april klockan 18.00-21.00 

• 4 juni klockan 13.00-16.00 

Frågor 

Skicka frågor kring innehållet i reglementet till ttk@gymnastik.se eller praktiska frågor inför 

respektive uppdateringstillfälle till trupp@gymnastik.se.  

 

 

Bästa hälsningar, 

Gymnastikförbundets nationella kansli tillsammans med TTK (tävlingskommittén 

för truppgymnastik) 

https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1682825
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1690196
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1690206
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1690213
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1690219
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1690226
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1690232
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1690236
mailto:ttk@gymnastik.se
mailto:trupp@gymnastik.se

