
 

 

KALLELSE - UPPDATERING 
FÖRBUNDSDOMARE STEG 3 
Till och med våren 2023 kommer ändringar i det Nationella 
Bedömningsreglementet att träda i kraft för att reglementet ska harmonisera 
bättre med CoP, Svensk Gymnastik utvecklingsmodell samt Gymnastikförbundets 
anvisningar för barn och ungdomsgymnastik.  

För att informera om dessa ändringar, höja kompetensen och skapa ytterligare 
samsyn inom domarkåren bjuder TTK in till domaruppdatering för 
förbundsdomare steg 3. Detta blir även ett tillfälle att öka samhörigheten inom 
kåren. 

___________________________________________________________________________ 

PRAKTISK INFORMATION 

DATUM OCH TID 
21 januari 2022, klockan 10:00-16:30, Lingvallen, Ängelholm 
22 januari 2022 klockan 10:00-16:30, Scandic Grand Central, Stockholm 

Då revideringarna innebär flertalet större justeringar är det viktigt att vi ses fysiskt för att 
kunna diskutera och prata tillsammans kring filmer och situationer. Det är därför 
obligatoriskt att delta på ett av tillfällena. Vi utgår från att alla deltar fysiskt på plats, men 
om du mot förmodan inte kan delta på plats ber vi dig att omgående kontakta 

trupp@gymnastik.se. 

FÖRBEREDELSE & GENOMFÖRANDE 
För att under träffen kunna fokusera på diskussioner kommer ett flertal filmer att skickas ut i 
god tid innan tillfället. Dessa ska bedömas och reflekteras över. Det är även viktigt att du 
läst och satt dig in i de ändringarna som gjorts i reglementet för att kunna reda ut 
eventuella frågetecken.  

Under tillfället kommer att genomföra teoriprov för att säkerställa att samtliga domare tagit 
del av och förstått uppdateringarna, är du insatt i förändringarna kommer du enkelt klara 
teoriprovet. Ett godkänt teoriprov medför att du får en förnyad licens. 

ÅTERSTARTSTÖD 
Tillfället är kostnadsfritt. Föreningar kommer kunna söka återstartstöd för samtliga 
omkostnader i samband med detta tillfälle. Gymnastikförbundet bekostar inte eventuell 
kostnad för resa till och från tillfället – utan det ersätts via återstartstödet som föreningar 
kan söka. Observera att boende inte ingår.  

UPPDATERINGEN GENOMFÖRS AV & ANMÄLAN 
Emil Deckner & Emilia Lindeberg 

Klicka här för att komma till anmälan. Anmäl dig senast 3 januari.  

 

Bästa hälsningar, Gymnastikförbundet 
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