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Varmt välkommen till Malmö och SM-veckan 2019. I år samlar Svensk 
Gymnastik alla SM-tävlingar under en gemensam vecka – aldrig tidigare 
har så många SM-tävlingar i gymnastik avgjorts på ett och samma ställe. 
Stadionområdets arenor och Posthusplatsen i city fylls med det bästa Svensk 
Gymnastik kan erbjuda och vi får se aerobic gymnastics, artistisk gymnastik, 
parkour, rytmisk gymnastik, trampolin, tricking och truppgymnastik. I Höllviken, 
ett stenkast från den officiella SM-veckan, går även SM-tävlingarna i hopprep. 

Syftet med SM-veckan är att vara en del av ett större sammanhang och vi 
hoppas på ett evenemang där såväl publik som deltagare ska inspireras av den 
folkfest och de tävlingar som SM-veckan innebär. Välkommen att upptäcka de 
runt 40 idrotter som erbjuds i Malmö!

Föreningarna inom Svensk Gymnastik erbjuder en bredd av verksamheter. 
Flera av våra discipliner kan du träffa på prova-på-området Ribban. Det är 
med glädje och ödmjukhet vi kan få se någon möta gymnastiken för första 
gången. Kanske finns morgondagens SM-tävlande, ledare eller domare där? 
SM-veckan är inte bara en tid av spännande tävlingar. Det är också ett tillfälle 
där olika discipliner möts, lär av varandra och där publiken får möjlighet att se 
fler typer av gymnastik än de kanske är vana vid. Även om veckan är hektisk 
finns möjligheten att knyta nya kontakter och lära känna varandras olika 
verksamheter – passa på att nyttja den möjligheten!

Ett evenemang händer inte bara av sig självt. Det är många timmars 
engagemang som ligger bakom. Jag vill därför rikta ett varmt tack till alla 
medarbetare, funktionärer och arrangörer för ert arbete inför, under och efter 
SM-veckan.

Nu ser vi fram emot en riktigt härlig tävlingsvecka tillsammans. Stort lycka till!

Anna Iwarsson
Gymnastikförbundets ordförande

SM-veckan arrangeras av Riksidrottsförbundet i samarbete med berörda 
specialidrottsförbund och värdstaden. Under en veckas tid genomförs svenska 
mästerskap i olika idrotter i en och samma stad.

Syftet med SM-veckan är att öka intresset för svenska mästerskapen samt samla 
större och mindre idrotter i ett gemensamt evenemang. Många människor ska 
kunna ta del av Sveriges bästa idrottsutövare på plats, i media och framför tv:n. 
SM-veckans ambition är att vara en idrottslig folkfest i värdstaden under en 
vecka.

Sveriges Television är sändande bolag, sändningarna sker via SVT1 och SVT Play.

Läs gärna mer på smveckan.se

Gymnastik i alla dess former när våra
SM-tävlingar avgörs

#smveckan #gymnastiksm#svenskgymnastik



Aerobic gymnastics

Aerobic gymnastics är förmågan att utföra kontinuerliga komplexa 
stegkombinationer med hög intensitet till musik och härstammar 
från traditionellt aerobicsutförande. I programmet, som kallas rutin, 
ska gymnasten vara i ständig rörelse samt visa flexibilitet och styrka. 
Akrobatiska moment som volter, hjulning, rondat med flera förekommer.

MÅNDAG 1 JULI - POSTHUSPLATSEN

18.30-19.00 Tävling

Fyra grenar ingår i kvinnlig artistisk gymnastik: hopp, barr, bom och 
fristående. Under SM kommer en svensk mästarinna i mångkamp att 
koras, samt vinnare i respektive gren. I mångkampen är det även en 
lagtävling där fem gymnaster representerar repspektive förening och de 
tre högsta poängerna ingår i slutpoängen.

Kvinnlig artistisk gymnastik

ONSDAG 26 JUNI - ATLETICUM, STADIONOMRÅDET

13.00-15.30 Mångkamp
17.15-19.45 Mångkamp

TORSDAG 27 JUNI - ATLETICUM, STADIONOMRÅDET

11.30-14.50 Grenfinaler

#aerobicsm #kvagsm



I manlig artistisk gymnastik tävlar gymnasterna i sex grenar: fristående, 
bygelhäst, ringar, hopp, barr och räck. På internationell nivå är 
tävlingsordningen alltid densamma och aktiverar kroppens muskler i 
optimal ordning. Under SM kommer en svensk mästare i mångkamp att 
koras, samt en vinnare i respektive gren.

Manlig artistisk gymnastik

ONSDAG 26 JUNI - ATLETICUM, STADIONOMRÅDET

17.15-19.45 Mångkamp

TORSDAG 27 JUNI - ATLETICUM, STADIONOMRÅDET

11.30-14.50 Grenfinaler

#magsm

Parkour, som både kan utföras inomhus och utomhus, handlar om att 
utövaren ska ta sig från punkt A till punkt B så snabbt, smidigt och effektivt 
som möjligt. På SM tävlar deltagarna på en bana och en del av tävlingen är 
att använda banan på bästa sätt genom att snyggt och effektfullt hoppa, 
snurra och springa över olika föremål/redskap.

Parkour #parkoursm

TORSDAG 27 JUNI - POSTHUSPLATSEN

17.30-19.30 Tävling



Trampolin består av grenarna individuell trampolin, synkron trampolin 
och DMT (dubbel mini trampolin). I alla tre grenar gäller det för 
gymnasten att utföra så stilrena, höga, kontrollerade och svåra 
övningar som möjligt. Det ställer höga krav på styrka, smidighet och 
koordination. I alla tre grenar bedöms stil/utförande och svårighetsgrad. 
En trampolintävling består av tre serier, två i kvalomgången och en 
i finalomgången. Varje serie består av tio olika övningar (hopp) som 
utförs efter varandra. I den första serien räknas svårighetsgraden för 
fyra av seriens tio övningar, i de andra serierna räknas alla övningars 
svårighetsgrad.

Trampolin & DMTRytmisk gymnastik

I rytmisk gymnastik utförs program till musik där gymnasten använder 
sig av olika handredskap. De fem handredskapen är rep, tunnband, boll, 
käglor och band. Under alla program ska handredskapet vara i ständig 
rörelse samt i harmoni med det gymnastiska och musikaliska utförandet. 
Handredskapet ska hanteras så att det befinner sig i gymnastens händer, 
på kroppen, på golvet eller i luften.

TISDAG 25 JUNI - BALTISKA HALLEN, STADIONOMRÅDET

19.00-19.30 DTQ (Duo/Trio/Quattro)

ONSDAG 26 JUNI - BALTISKA HALLEN, STADIONOMRÅDET

10.30-13.15 Mångkamp
13.45-15.00 Final
15.15-16.00 DTQ och trupp

TORSDAG 27 JUNI - BALTISKA HALLEN, STADIONOMRÅDET

10.35-14.00 Grenfinaler

#rgsm #trampolinsm

FREDAG 28 JUNI - ATLETICUM, STADIONOMRÅDET

14.10-17.35 Kvaltävlingar

LÖRDAG 29 JUNI - ATLETICUM, STADIONOMRÅDET

11.40-14.00 Finaler



Truppgymnastik består av tre grenar, fristående, trampett och tumbling. I 
fristående utför laget ett koreograferat program som strävar efter att visa 
upp samtidighet, utstrålning och gymnastiska övningar. Alla gymnaster 
som tävlar i tumbling och trampett är även med i fristående.

TruppgymnastikTricking

I tricking blandas element från kampsport, gymnastik, akrobatik och 
breakdance till en serie av rörelser. På SM tävlar deltagarna i battle där 
det gäller att vinna varje battle för att ta sig vidare. Varje utövare formar 
sin egen stil av trick på ett kreativt och estetiskt sätt. Tricken kategoriseras 
in i flips, twists, kicks och combos som utövaren genomför på en matta.

#trickingsm #truppsm

LÖRDAG 29 JUNI - POSTHUSPLATSEN

14.45-16.15 Tävling

LÖRDAG 29 JUNI - BALTISKA HALLEN, STADIONOMRÅDET

11.50-13.30 Kvaltävling damer
15.50-17.35 Kvaltävling herrar och mixed

SÖNDAG 30 JUNI - BALTISKA HALLEN, STADIONOMRÅDET

11.00-13.00 Finaler



GYMNASTIKEN PÅ SM-VECKAN 2019

Tisdagen
den 25 juni

Onsdagen
den 26 juni

Torsdagen
den 27 juni

Fredagen
den 28 juni

Lördagen
den 29 juni

Söndagen
den 30 juni

Måndagen
den 1 juli

Förträning: 
Rytmisk & artistisk 

gymnastik

Tävling: Rytmisk 
& artistisk 
gymnastik 

(grenfi naler), 
parkour

Förträning: 
Rytmisk & artistisk 

gymnastik

Förträning: 
Truppgymnastik, 
trampolin & DMT

Förträning: 
Truppgymnastik

Tävling: Trampolin 
& DMT (kval inkl 

förträning)

Tävling: Trampolin 
& DMT (fi nal), 

truppgymnastik 
(kval), tricking

Tävling: Trupp-
gymnastik (fi nal)

Tävling: Aerobic
gymnastics

Mer information på 
www.gymnastik.se

Tävling: Rytmisk & 
artistisk gymnastik

(mångkamp)



Klippans Gymnastikkrets har sin verksamhet mitt i Klippan, det 
är i samma hus som Träffpunkten Sågen.

Vår verksamhet spänner över ett brett område från småbarnsgympa 
tillsammans med en förälder via allmän barngymnastik till tränings- 
och tävlingsgrupper inom truppgymnastik samt trampolin. Vi har även 
motionsgymnastik med olika varianter av gymnastik och rörelseträning.

GK Motus-Salto består idag av ca 1300 medlemmar. Idag 
bedriver vi aktiv tävlings- och träningsverksamhet inom 
disciplinerna manlig och kvinnlig artistisk gymnastik, 
truppgymnastik, barngymnastik samt breddgymnastik med 
inriktning på lek och motorisk träning.

Föreningens inställning har alltid varit att all gymnastik ska 
ledas av erfarna och välutbildade tränare i en rolig och säker omgivning. För 
att uppnå detta satsar vi hårt på ledarutbildning. Dessutom utförs en stor del 
av vår träning i gymnastikanpassade Sofielundshallen och Hyllievångshallen, 
där vi har tillgång till moderna redskap och voltgrop.

Vi kan även stoltsera med att vi genom åren har varit arrangörer för såväl SM, 
landskamper, RM och EM. Detta för tävlingar inom samtliga av våra discipliner 
och vi har även uppvisning i form av vår gymnastikshow.

Nevis RGK har sitt fäste i Staffanstorp 
som ligger mellan Malmö och Lund.

Föreningen startade för drygt 30 år 
sedan och vi har flera nationella och 
internationella utmärkelser bland 
ungdom, junior och senior som vi har samlat på oss under åren.

Vi tränar, så som många andra föreningar i Staffanstorp, i Hagalidhallen. Här 
har vi tillgång till en hall för träning och möjlighet för en annan hall under 
större tävlingsarrangemang.

Föreningen Quality Runners är en dynamisk grupp i en 
expansiv fas, där alla välkomnas och accepteras efter sin egna förmåga.

Oavsett tidigare erfarenhet och ålder kommer nya medlemmar snabbt in 
i gemenskapen och värmen i gruppen. I gruppen stärks självförtroendet 
snabbt av spontana applåder och gratulationer när någon lyckas med något 
de övat på ett tag.

Nyfikenheten inför nya tricks och rörelser gör att även de mest erfarna i 
gruppen kan be nyare medlemmar att visa hur de har lyckats.  Den personliga 

utvecklingen styrs i första hand av ens egna fantasi, viljan 
att lyckas och envishet.



GYMNASTIKFÖRBUNDETS 
Sponsorer

Stort tack till alla lokala sponsorer och företag 
som på olika sätt bidragit och stöttat våra 

arrangörsföreningar. Tack vare er kan vi göra ännu 
bättre SM-tävlingar!


