
 

 

 

SM-VECKAN 2019: PM 2 
Parkour  
 

 
Gymnastikförbundet, tillsammans med föreningen Quality runners, tävlingsledaren Filip 
Krolopp och Gymnastikförbundets representant Ahmed Al-Breihi, hälsar vi dig välkommen 
till SM i parkour 27 juni. Information och upplysningar lämnas av Gymnastikförbundet; 
parkour@gymnastik.se.  
Från och med onsdagen den 19 juni sker kontakt direkt till tävlingsledaren Filip Krolopp, 08-
699 64 82 eller filip.krolopp@gymnastik.se. 
 

DAGSPROGRAM 

  
VIKTIGA DATUM 
 

Maj PM2 går ut, anmälan för utövare stänger och detaljerat tidsschema tas fram 

20 maj Sista beställningsdatum för SM-kläder 

Juni                Startordning publiceras på vår hemsida 

 

 

TÄVLINGENS GENOMFÖRANDE 
 

Tävlingen genomförs på Posthusplatsen. Se Tävlingsbestämmelser Parkour för denna 

tävling. Alla reglementen och bestämmelser finns på gymnastik.se. Det är utövarens 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. 

mailto:parkour@gymnastik.se


 
 

Skansbrogatan 7 / 100 61 Stockholm / 08-699 60 00 / info@gymnastik.se 

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. 

 

ACKREDITERING 
 

Att vara ackrediterad innebär att vara registrerad som deltagare i tävlingen. Ackreditering 

ska ske hos ansvarig tävlingsledare på Posthusplatsen senast klockan 12.00 den 27 juni.  

 

Alla ackrediterade deltagare erhåller ett deltagarkort. Deltagarkortet ger fri entré till 

samtliga gymnastiktävlingar under SM-veckan. Kortet ska kunna uppvisas på begäran. Bär 

det alltid med dig!  

 
MUSIKRAPPORTERING 
 

De deltagare som deltar på tävlingen skall rapportera vilken låt de ämnar använda för 

ansvarig ljudtekniker på plats senast 2 timmar innan tävlingen startar. Låten ska finnas på 

Spotify. (Viktigt inför SVT:s sändning.) 

 

TRÄNING PÅ BANAN 
  

Möjlighet till träning på banan kommer att finnas mellan 09.00-15.30 den 27 juni. 

 

SCHEMA  
 

Onsdag 26 juni 

Prova på aktiviteter/workshop: 09.00-12.00  

JAM: 13.00-17.00 

X2 TAG Challenge: 19.00-21.00  

 

 

Torsdag 27 juni  

Förträning för tävlande: 09.00-15.30  

SM-tävling: 17.30-19.30 

 

 

DOMARE 

 

Domare tillsätts av Gymnastikförbundet. Logi är bokat för domare på Radisson Blu. 
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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 

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 parkour@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 

http://www.rf.se/Antidoping/Dopinglistor/
http://www.rf.se/Antidoping/Dispens/
https://www.rf.se/vaccinera/
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• 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.   

 
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 
 
Tävlingen kommer att sändas i SVT play och live i SVT, torsdag den 27 juni kl 17.30-19.30.  

https://secure.tickster.com/sv/l61bn18d1ubkmv4/selectevent


 
 

Skansbrogatan 7 / 100 61 Stockholm / 08-699 60 00 / info@gymnastik.se 

 

FRÅGOR & FUNDERINGAR? 
 

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

för parkour och tricking. Därutöver Facebookeventet SM i gymnastik 2019, samt 

instagramkontot Gympabubblan. 

 

 

 

http://www.gymnastik.se/
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