
 

 

 

SM-VECKAN 2019: PM 2 
TRAMPOLIN 
 

 
Gymnastikförbundet, tillsammans med Klippans GK och tävlingsledare Magnus Berg, hälsar 
dig välkommen till SM i trampolin och DMT den 28-29 juni. Information och upplysningar 
lämnas av Gymnastikförbundet; trampolin@gymnastik.se.  
 
Från och med onsdagen den 19 juni, sker all kontakt med tävlingsledare Magnus Berg 
(magnus.berg@telia.com alternativt 0733-929709). 
 
 

DAGSPROGRAM 
  

 
 

VIKTIGA DATUM 
 

20 maj  Sista beställningsdatum för SM-kläder 

26 maj  Efteranmälan till tävlingarna stänger 

2 juni      Sista dag för matbeställning inklusive ackrediteringsinfo stänger 

10 juni  Sista dagen att meddela namnändring/rum vid boende via Grand Travel 

24 juni  Möjligheten att maila in startkort stänger (skickas till 

robert.paulson@icloud.com)  
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TÄVLINGSFORM 
 

Tävlingsklasser enligt tidsschemat. Alla reglementen och bestämmelser finns på  

gymnastik.se. Det är ledarens ansvar att ta del av samtliga reglementen och bestämmelser  

samt att kontrollera på hemsidan att man har den senaste versionen av dessa inför varje  

tävling. 

 

ANTAL FINALISTER 

 

Antal finalister avgörs enligt Regler för svenska mästerskap paragraf 3.1 och 3.1.1.Gymnasterna/ 

paren med de sex (6) högsta poängen från kvalificeringsomgången går vidare till final. I 

klasser med 15 eller fler deltagare/par får de åtta (8) bäst placerade gymnasterna/paren i 

kvalificeringsomgången vidare till final. Och! Kom ihåg att ta med vandringspokalerna!  

 
KLÄDBESTÄLLNING 
 

Köp SM-kollektionen, framtagen för gymnastiken på SM-veckan 2019, på verasport.se. Alla 

plaggen är i sköna funktionsmaterial som passar gymnaster, tränare, ledare eller supportrar.  

Beställ senast söndagen den 20 maj för uthämtning på plats under SM. 

 
MATBESTÄLLNING 
 

Lunch och middag enligt nedan kan beställas via arrangörsföreningen. Beställningsblankett 

till magnus.berg@telia.com senast söndagen den 2 juni. Lunch serveras 11:00-15:00 och 

middag 17:00-19:00, sallad, smör och bröd serveras till samtliga måltider. 

 

Priser för måltider 

Lunch: 90 kr per person 

Middag: 100 kr per person 

Fredag: 

Lunch: Kycklinggryta med ris 

Middag: Hamburgare med bröd, sallad, tomat, rå lök, dressing och ugnstekt 

klyftpotatis 

Lördag: 

Lunch: Majskyckling med rostad potatis och dragonsås 

Middag: Stekt kycklingklubba med pastasallad och Rhode Islandsås 
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ACKREDITERING & STARTKORT 
 
Att vara ackrediterad innebär att vara registrerad som deltagare i tävlingen; som tävlande 

gymnast eller tränare/ledare. Ackreditering är obligatorisk för alla deltagande föreningar och 

görs i sekretariatet i Atleticum mellan klockan 10.00 och 10.30 fredagen den 28 juni – då 

också samtliga startkort skall vara inlämnade. Föreningar som inte ackrediterar sig kan 

nekas deltagande i tävlingen. 

 

Startkorten lämnas in senast i samband med ackrediteringen. En förutsättning för 

deltagande är att startkorten är inlämnade i tid. Det går också bra att maila in dem, senast 

måndagen den 24 juni, till robert.paulson@icloud.com.   

 

OBS! Startkorten från gymnastik.se ska användas vid nationella tävlingar: 

www.gymnastik.se/tavling/tavlingsinriktning/TrampolinochDMT/Regler/arrangorsreglemente/ 

 

Ansvarig föreningsrepresentant signerar att rätt gymnaster är anmälda och med i 

startlistorna, kontrollerar namnen och meddelar eventuella sena strykningar – samt tränare 

som uppfyller Gymnastikförbundets utbildningskrav. 

 

Vidare ska ansvarig föreningsrepresentant påvisa att alla gymnaster har en giltig 

tävlingslicens genom att visa upp ett utdrag från Pensums register (endast anmälda/tävlande 

gymnaster skall finnas på detta utdrag).  

 

Alla ackrediterade deltagare erhåller ett deltagarkort. Deltagarkortet ger tillträde till 

tävlingshallen samt fri entré till samtliga gymnastiktävlingar under SM-veckan, på anvisad 

gymnastläktare. Kortet ska kunna uppvisas på begäran.   

 

Ackrediteringen utgår från beställningsformuläret för lunch och middag, eventuella 

föreningar som inte beställer mat behöver alltså ändå fylla i formuläret och skicka in inom 

given deadline.  

 
INFOCENTER 
 

Infocentret håller generellt öppet från en timma innan tävlingsschemat startar för dagen och 

stänger en halvtimma efter tävlingsschemat slutar för dagen. Infocentret finns till för såväl 

deltagare som publik.  

 

Fredag: 09:00-18:00 / Lördag: 09:00-15:00   
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TÄVLINGSHALL 
 

Atleticum, Eric Perssons väg 53 – Stadionområdet. Preliminär redskapsuppställning: 
 

 
 

SCHEMA  

Fredag – kval 

Lunch serveras mellan 11:00-15:00, middag serveras mellan 17:00-19:00 

10.00-10.30 Ackreditering (startkorten skall vara inlämnade) 

10.30-10.55 Passarmöte 

10.40-10.55 Ledarmöte 

11.00-14.00 Fri förträning 

13.00-14.00 Domarmöte 

14.00-14.10 Gemensam inmarsch för alla tävlande 

14.10-14.45 DMT; damer och herrar (inklusive two touch) 

14.45-15.05 Förträning synkron; damer och herrar   

15.05-15.50 Synkron trampolin; damer & herrar 

15.50-16.20 Förträning; individuell trampolin damer och herrar 

16.20-16.55 Individuell trampolin; damer 

16.55-17.35 Individuell trampolin; herrar (inklusive one touch) 

17.45-18.15 Finalmöte inför söndagens final  

– för samtliga ledare, domare och gymnaster 
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Lördag – finaler 

Lunch serveras mellan 11:00-15:00, middag serveras mellan 17:00-19:00 

10.00-11.15 Fri förträning (finalister) 

10.30-11.25 Domarmöte 

11.25-11.35 Öppningscermoni med samtliga finalister (i klubboverall) 

11.35-11.40 Inmarsch synkron trampolin damer  

11.40-11.55 Synkron trampolin damer (inkl one touch) 

11.55-12.00 Inmarsch synkron trampolin herrar 

12.00-12.15 Synkron trampolin herrar (inkl one touch)  

12.15-12.20 Inmarsch individuell trampolin damer 

12.20-12.35 Individuell trampolin; damer (inkl one touch)  

12.35-12.40 Inmarsch individuell trampolin herrar 

12.40-12.55 Individuell trampolin; herrar (inkl one touch) 

12.55-13.00 Inmarsch DMT; damer och herrar 

13.00-14.00 DMT, damer & herrar (inkl two touch) 

14.15-14.30 Prisutdelning    

 

 

STARTORDNING & EV STRYKNING 
 

För lottad startordning, se sporttech.io (direktlänk, klicka här). Eventuella strykningar innan 

tisdagen den 18 juni meddelas via mail till trampolin@gymnastik.se. 

 

REDSKAP  

 

Hallen kommer vara utrustad med två stycken trampoliner Eurotramp Ultimate 4x4 samt en 

DMT Eurotramp Ultimate 6x6. Golvskyddsmattorna på utsidorna är 150cm breda. Mellan 

trampolinerna ligger en 200cm bred airtrack med matta över. 

 

TRÄNARE/LEDARE 
Ledarmöte med minst en representant från respektive deltagande förening, klockan 10:40-

10:55 fredagen den 28 juni. Därutöver samling för finalister, tränare/ledare tillsammans med 

domare och funktionärer, klockan 17:45-18:15 (också fredagen den 28 juni). Tränare/ledare 

som befinner sig på tävlingsområdet ska enligt tekniskt reglemente vara klädd i 

föreningsrepresentativ klubbdräkt.  

 

 

  

Samtliga inmarscher samt prisutdelning i tävlingskläder. Även prisutdelning i 

tävlingskläder, endast medaljörer.  

https://sporttech.io/events/45c7ae2d-c130-4a16-6225-3f0a662bd2cc/ovs/event/TRA
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DOMARE 
 
Uttagna domare: Jenny Söderlund, Jenny Magnusson, Alex Frejemark, Mats Göransson, 

Madeleine Stjernberg, Thérèse Nordfors, Ulf Klevell, Sara Nilsson, Rikard Jochnick + reserv 

Marcus Oledal.  
 

Domare hämtar sin ackreditering i infocentret i Atleticum. 

 

Domarmöte klockan 13.00 på fredagen samt klockan 10.30 på lördagen. Samlingarna pågår 

fram tills tävlingsstart, kom ombytt och klar. Därutöver kompletterande möte inför finalen 

på fredagen, klockan 17:45-18:15.  

 

Klädsel obligatorisk enligt tekniskt reglemente: Damer; mörkblå/svart kjol/byxa, vit 

blus/topp/piké eller liknande samt mörkblå/svart kavaj. Ej jeans. Herrar; mörkblå/svart byxa 

(ej jeans), vit skjorta och slips samt mörkblå/svart kavaj.  

 

Domare skickar in sin reseräkning till Gymnastikförbundet; med boende, resa och mat senast 

den 31 augusti. Kostnaden vidarefaktureras under september och fördelas mellan 

deltagande föreningar, procentuellt på anmälda gymnaster enligt överenskommelse mellan 

föreningarna.  

 

BETALNING 
 

Faktura för startavgifter och eventuell mat sänds efter tävlingens genomförande via 

Klippans GK. 

 

ANTIDOPING 
 
Som gymnast är det viktigt att ha koll på vad som gäller angående dopingklassade 

läkemedel. Följ denna instruktion för att ta reda på om de mediciner man tar är 

dopingklassade: 

1. Gå in på http://www.rf.se/Antidoping/Dopinglistor/  

2. Gå in på Röd-gröna listan 

3. Sök på aktuell medicin 

4. Då får du fram information om läkemedlet är dopingklassat eller inte.  

Som landslagsgymnast måste man söka dispens om man äter dopingklassade läkemedel. 

Information om hur man söker dispens finns här: http://www.rf.se/Antidoping/Dispens/. Är 

man inte landslagsgymnast måste man inte söka dispens i förväg utan man får söka en 

retroaktiv dispens ifall ens dopingtest visar spår av dopingklassad substans. 

Dopingkontroller sker oannonserat.  Det är dock precis samma regler som gäller för vilka 

http://www.rf.se/Antidoping/Dopinglistor/
http://www.rf.se/Antidoping/Dispens/
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mediciner som klassas som doping för samtliga gymnaster och det är därför viktigt att 

kontrollera så att gymnasterna inte äter någon medicin de inte fått utskrivet av en läkare. För 

att kunna få en godkänd dispens för den dopingklassade medicinen måste gymnasten ha 

testat andra alternativa läkemedel som inte finns med på dopinglistan.  

Ansvarig ledare ska kontrollera vilka regler som gäller för dopingklassade läkemedel och 

informera sina gymnaster om dessa. Samtliga mediciner måste kontrolleras enligt ovan. 

Påtala för era gymnaster de inte får äta några mediciner som inte är kontrollerade enligt 

ovan (ett vanligt exempel på ”misstagsdoping” är att man tar kosttillskott eller en annan 

familjemedlems hostmedicin som är dopingklassad).  

Ska dispens sökas måste detta göras i god tid då handläggningstiden kan vara lång. Ta 

kontakt med trampolin@gymnastik.se om du behöver hjälp med dispensansökan och 

ytterligare information. 

Som förening kan ni ta ställning mot doping och Vaccinera Klubben. Läs mer på: 

https://www.rf.se/vaccinera/ 

GDPR 
 

I och med anmälan till tävling så godkänner du att personuppgifter så som kontaktuppgifter 

till föreningen, din mailadress och telefonnummer behandlas och lagras av 

Gymnastikförbundet. Vi behandlar dessa kontaktuppgifter för att kunna skicka ut 

tävlingsinformation till tävlingen som ni anmäler er till.   

 

Ändamål med behandling av personuppgifter i samband med tävlingsanmälan: 

 

• Tävlingsadministration 

• Förbunds- och föreningsadministration 

• Avgiftshantering 

• Licensadministration 

Lagringstiden för dina personuppgifter varierar utifrån vad uppgifterna behövs till. 

Utgångspunkten är att uppgifter inte ska sparas längre än vad som behövs för aktuellt 

ändamål. 

 
PUBLIK & INTRÄDE 
 
I år finns det tre olika typer av biljetter för att se gymnastikens SM-tävlingar. Biljetterna är 

onumrerade. Biljett/er köps online samt i entrén. Observera att du köpt biljett till 

gymnastiktävlingarna, begränsat antal platser i Atleticum. Kom därför i god tid för att säkra 

din plats på läktaren. Biljetterna gäller under SM-veckan 2019 och ger tillträde till följande 

discipliner mellan tisdag och söndag; artistisk gymnastik, rytmisk gymnastik, trampolin, 

samt truppgymnastik. Det kommer också finnas sektioner med gratis inträde, drop-in i mån av 

plats, för att öppna upp för alla SM-veckans besökare att också se gymnastik. 

För aerobic, parkour och tricking – som sker utomhus på Posthusplatsen – krävs ingen biljett.   

mailto:trampolin@gymnastik.se
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FLERDAGSBILJETT (FRÅN 12 ÅR, TISDAG-MÅNDAG), 250 KRONOR  
BARNBILJETT (4-11 ÅR, TISDAG-MÅNDAG), 50 KRONOR  
ENDAGSBILJETT (FRÅN 12 ÅR), 150 KRONOR  
  
AEROBIC GYMNASTICS   

Tävling måndagen den 1 juli; Posthusplatsen  
ARTISTISK GYMNASTIK 

Mångkamp (junior) tisdagen den 25 juni, mångkamp (senior) onsdagen den 26 juni och 

grenfinaler (junior och senior) torsdagen den 27 juni; Atleticum   
PARKOUR 

Tävling torsdagen den 27 juni; Posthusplatsen  
RYTMISK GYMNASTIK 

Mångkamp (junior) tisdagen den 25 juni, mångkamp (senior) onsdagen den 26 juni och 

grenfinaler (junior och senior) torsdagen den 27 juni; Baltiska hallen 
TRAMPOLIN 

Kval fredagen den 28 juni, final lördagen den 29 juni  
TRICKING 

Tävling lördagen den 29 juni  
TRUPPGYMNASTIK 

Kval lördagen den 29 juni, final söndagen den 30 juni  

 

Köp din biljett här 

 
SÄNDNING 

 

SVT sänder finalerna mellan klockan 12.00 och 14.00. Observera 12.00-12.30 endast i SVT 

Play. För att se hela sändningen i sin helhet, rekommenderar vi Play-tjänsten, då avbrott kan 

ske i SVT1/2. All annan tid livestreamas via trampolinsverige.nu, där du också hittar 

liveresultat. 

 

FRÅGOR & FUNDERINGAR? 
 

Du hittar löpande uppdateringar via www.gymnastik.se – Tävling – Mästerskap samt 

trampolinsidan. Därutöver Facebookeventet SM i gymnastik 2019, samt instagramkontot 

Gympabubblan.  

 

https://secure.tickster.com/sv/l61bn18d1ubkmv4/selectevent
http://www.gymnastik.se/
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