
 

 

 

SM-VECKAN 2019: PM 2 
RYTMISK GYMNASTIK 
 

 
Gymnastikförbundet, tillsammans med Nevis RGK, tävlingsledare Sabine Lif samt 
Gymnastikförbundets representant Malin Sagemark hälsar dig välkommen till JSM och SM i 
rytmisk gymnastik den 25-27 juni. Information och upplysningar lämnas av 
Gymnastikförbundet; rg@gymnastik.se.  
 
Från och med onsdag 19 juni är tävlingsledare Sabine Lif (tel. 076-8093415, 
sabine.lif@idrottsfokus.se). 
 

DAGSPROGRAM 
  

 
 

VIKTIGA DATUM 
 

Maj PM2 går ut, inklusive bekräftelse på anmälan, information  

om mat, detaljerat tidsschema och startordning  

20 maj Sista beställningsdatum för SM-kläder 

26 maj Efteranmälan till tävlingarna stänger 

31 maj Ackrediteringsinfo stänger, deadline att betala administrativ avgift 

10 juni  Musikuppladdning stänger. Sista dagen att meddela namnändring/rum vid 

boende via Grand Travel. 

 

mailto:rg@gymnastik.se
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TÄVLINGENS GENOMFÖRANDE 

 

Individuell mångkamp: Två program i kvalet + två program i finalen (de 15 bästa juniorerna 

och de 12 bästa seniorerna). Valfritt redskap i kvalet respektive finalen (betänk dock att det 

krävs ett program per redskap för att kunna bilda ett lag). Efter fyra program koras 

mångkampsmästarinnan tillika svenska mästarinnan.  

  

Lagtävling: De högsta poängen från sex program i kvaltävlingen; ett av vardera redskap + 

utöver dessa räknas ytterligare de två högsta poängerna in (oavsett redskap). Ett lag per 

förening. Minst tre gymnaster från samma förening krävs för att bilda lag.  

  

Trupp/DTQ-tävling: Mångkamp med två program/försök per trupp/DTQ.  

  

Grenfinal: De åtta bästa i respektive gren från mångkampstävlingen, samt trupp.  

Ingen grenfinal för DTQ.  

 

Förträning på tävlingsmattan till musik för DTQ/ trupp sker enligt startordning. 

 
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 
 

Restaurang 1910 belägen ca 100 m från Baltiska hallen kommer att servera lunch 11:00-15:00 

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

bestälnning med info om specialkost föreningsvis till nevis.rgk@gmail.com via bifogad 

blankett senast 3:e juni. Sallad, smör och bröd serveras till samtliga måltider. Det finns en 

kiosk med lättare rätter och fika som håller öppet i Baltiska hallen. Mitt emot arenan finns en 

större Coop forum-butik.  

 

Pris för måltider 

Lunch 90 kr per person 

Middag 100 kr per person 

 

Tisdag: Lunch: Pannbiff med löksky och potatis 

Middag: Kassler med fransk potatissallad 

Onsdag: Lunch: Köttbullar med koktpotatis och gräddsås 

Middag: Asiatisk inspirerad kycklinggryta med jasminris 

Torsdag: Lunch: Korv stroganoff  

mailto:nevis.rgk@gmail.com
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ACKREDITERING 
 
Att vara ackrediterad innebär att vara registrerad som deltagare i tävlingen; som tävlande 

gymnast eller ledare. Ackreditering är obligatorisk för alla deltagande föreningar och görs i 

infocentret vid entrén till Baltiska hallen kl 17:00-20:00 24/6 och kl 17:00-20:00 25/6 (se 

tidschemat). Om föreningen anländer senare, kontakta sabine.lif@idrottsfokus.se senast den 

31 maj, för annan lösning. Föreningar som inte ackrediterar sig kan nekas deltagande i 

tävlingen. 

 

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.  

 

För att få bedriva träning i föreningen samt delta på nationella tävlingar med junior- och 

seniorgymnaster krävs att tränaren har steg 2-utbildning. Vid tävling (inklusive uppvärmning/ 

förträning) ska ansvarig tränare som har giltig licens, finnas på plats i tävlingshallen för att 

gymnasterna ska få starta. 

 

Vidare ska ansvarig föreningsrepresentant bevisa 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 

tävlings- och träningshallar samt fri entré till samtliga gymnastiktävlingar under SM-veckan. 

Kortet ska kunna uppvisas på begäran. Bär det alltid med dig!  

 

Ackrediteringen utgår från anmälan till tävlingen, därutöver måste varje förening meddela 

vilka tränare som följer med till rg@gymnastik.se senast den 31 maj. Ett mail per förening.  

 
MUSIK, TARIFF & SCORE 
 

 
 

Varje förening har eller kommer att få inloggningsuppgifter och instruktioner om hur 

musiken laddas upp till föreningens officiella mailadress. Samma inloggning används för alla 

tävlingar och alla lag från samma förening. Kontakta er egen förenings kansli för att få era 

inloggningsuppgifter. Om ert kansli mot förmodan inte fått inloggningsuppgifterna hör av er till 

rg@gymnastik.se.  

 

Sista dag för musikuppladdning är den 10 juni. Alla föreningar ska ha med sig reservmusik 

på CD-skiva alternativt USB-minne. Resultaten redovisas live på 

http://score.sporteventsystems.se/. Efter tävlingen publiceras resultaten på 

Gymnastikförbundets hemsida.  

mailto:sabina.lif@idrottsfokus.se
mailto:rg@gymnastik.se
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INFOCENTER 
 

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

stänger en halvtimma efter tävlingsschemat slutar för dagen, dock ej före klockan 08.30 eller 

efter klockan 21.30. Infocentret finns till för såväl deltagare som publik.  

 

Måndag: 16.00-20.30 / Tisdag: 08.30-20.00 / Onsdag: 08.30-17.00/ Torsdag: 08.30-16.00 

 
 
 

TÄVLINGSHALL 
 

Baltiska hallen, Eric Perssons väg 8a - 

Stadionområdet.  

 

 
 
 
 
SCHEMA  
 
MÅNDAG 24:E JUNI - FÖRTRÄNING PÅ TÄVLINGSMATTAN  

 
17:00-19:00     Ackreditering (redskapskontroll öppen 17:00-20:00)  
17:00-18:30     Fri förträning juniorer, individuella  
17:30-18:00     Obligatoriskt ledarmöte (minst en representant per deltagande förening)   
18:30-19:10      Förträning juniorer, DTQ (3 minuter) och trupp (5 minuter) med musik 
19:00-20:00     Domarmöte (middag i samband med mötet) 
19:15-20:00     Fri förträning juniorer, individuella     

 

 
TISDAG 25:E JUNI – JUNIOR MÅNGKAMP OCH LAG  

 
08:00-09:20     Förträning (hallen öppnar 08.00)  
09:00  Kort domarsamling  
09:15  Defilering och (samtliga juniorer i alla tävlingsklasser)  
09:30-11:00     Juniorer, grupp 1  
11:10-12:40  Juniorer, grupp 2  
12:50-14:20  Juniorer, grupp 3 (därefter lunch för domarna)  
15:00-16:30  Juniorer, final, 15 bästa (därefter fika för domarna)  
16:45-18:15    DTQ Junior (två försök) och Trupp Junior (två försök)  
18:30  Prisutdelning med nationalsång, samtliga deltagande juniorer  
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Förträning senior (3 min/DTQ med musik) 
19:00-19:30   DTQ Senior 
19.30-21.00  Fri förträning seniorer, individuella 
Ackreditering (redskapskontroll öppen 17:00-20:00) 

 

 
ONSDAG 26:E JUNI - SENIORER  

 
08:00          Hallen öppnar, förträning seniorer 
09:30          Kort domarsamling  
10:00         Defilering för samtliga seniorer 
10:30 -11:45  Seniorer, grupp 1 
12:00-13:15  Seniorer, grupp 2 (därefter lunch för domarna) 
13:45-15:00  Seniorer, final 12 bästa  
15:15-16:00  DTQ och trupp  
16:15  Prisutdelning med nationalsång samtliga tävlande 
17:00-19:00 Workshop i Baltiska hallen, separat inbjudan 
 

TORSDAG 27:E JUNI –  GRENFINALER  

  
07:30         Hallen öppnar, förträning finalister  
08:30      Kort domarsamling  
08:45  Defilering samtliga gymnaster i grenfinalerna 
09:00-09:20  Juniorer: Rep  
09:25-09:45         Juniorer Boll  
09:50-10:10      Juniorer: Käglor  
10:15-10:35         Juniorer Band  
10:35-11:00  Seniorer: Tunnband 
11:05- 11:30      Seniorer Boll  
11:35-13:00 Seniorer: Käglor  
13:05- 13:30        Seniorer Band (därefter paus för domarna)  
13:45-14:00         Trupp  
14:15                   Prisutdelning med nationalsång samtliga deltagande gymnaster i grenfinalerna 

 
STARTORDNING 
 

För lottad startordning, se bilaga 1.  

 
REDSKAP OCH REDSKAPSKONTROLL  

Tävlingsmattan är beige av märket Mitufa. På förträningssidan kommer en matta att finnas 

tillgänglig. 

Obligatorisk redskapskontroll sker parallellt med ackrediteringen. Samtliga redskap som 

används ska uppfylla FIG:s och UEG:s normer. Det är varje enskild gymnasts ansvar att 

normerna efterföljs på dennes egna handredskap.  
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TRÄNARE/LEDARE 
 
Obligatorisk ledarsamling med minst en representant/förening, måndagen den 24:e juni 

klockan 17.30. Tränare/lagledare som befinner sig på tävlingsområdet ska vara klädd i 

föreningsrepresentativa träningskläder. 

 
DOMARE 

 

Domare är tillsatta av Gymnastikförbundet; Ludmila Ahlin, Katja Samsonova, Eliska Cupr, 

Ida Rodriguez, Wiktoria Matulaniec, Vendela Larsson, Irene Wennman, Åsa Nyqvist (endast 

SM), Jenny Engdahl (endast JSM), Evelina Ahlgren (Kooridinator/Linjedomaransvarig).  

 

Uttagna domare skall vara på plats i Baltiska hallen i god tid till domarmötet; med start 

klockan 19.00 måndagen den 24:e juni. Mötet avslutas klockan 20.00, Gymnastikförbundet 

bjuder på middag i samband med mötet. Logi är bokat för domare på Radisson Blu. 

 

Domarna bjuds utöver måndagens middag på mat under pågående tävlingar. Meddela Eva 

Rodriguez (eva.nevisrg@gmail.com) vid specialkost. 

 
BETALNING 
 

Administrativ avgift: 50 kronor/individuell gymnast samt 25 kronor/gymnast i trupp och 

DTQ. Betalas in på arrangörsföreningens bankgiro  

589-0389 

 senast den 31:e maj. Ange SM19 + föreningsnamn. Faktura för anmälningsavgift sänds av 

Gymnastikförbundet, efter tävlingens genomförande. 

 

 

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 

http://www.rf.se/Antidoping/Dopinglistor/
http://www.rf.se/Antidoping/Dispens/
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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 

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 rg@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. 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, 

mailto:rg@gymnastik.se
https://www.rf.se/vaccinera/
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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.   

 
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 

WEBBSÄNDNING 

Tävlingarna sänds live via Gymnastikförbundets Youtubekanal, länkar publiceras under 

SM-veckan via gymnastik.se.   

 
FRÅGOR & FUNDERINGAR? 
 

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

för rytmisk gymnastik. Därutöver Facebookeventet SM i gymnastik 2019, samt 

instagramkontot Gympabubblan. 

 

 

 

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