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Anmälda lag  
Alla föreningens lag från BAS7 och uppåt är automatiskt anmälda.  

Varje lag med mer än 15-16 gymnaster behöver delas in i flera lag. Vid uppdelning i flera lag 

görs det i alfabetisk ordning. Varje lag tävlar för sig själv. 

 

Redskapsinformation  
Varven och stationerna görs i valfri ordning. Notera att hopp- och matta- stationerna körs 

var för sig – vilket innebär att alla är inne på golvet två gånger. Tre gånger om man visar upp 

fristående. 

Musik  
Vi följer Nationellt Bedömningsreglemente Trupp  regler för musiken  

(se Överdomarens avdrag för Felaktig musik).  

 

Digital tävling 
I år är tävlingen i digitalt format.  

Varje lag filmar sina varv. En film per redskap och lag, dvs om man tävlar på hopp och matta 

blir det två filmer.  

https://www.gymnastik.se/globalassets/svenska-gymnastikforbundet-tavlingsgymnastik/dokument/truppgymnastik/regler/riksstegen/2020/nationellt-bedomningsreglemente-version-2.0.pdf


De lag som vill kan även filma sitt fristående och få domarfeedback på det. I det fallet lämnar 

man således in tre filmer. 

I samband med att ni filmar ert tävlingsbidrag ska ni också ta en Gruppbild på laget! 

Namn på filmfilen ska vara enligt följande:  

Lagets namn-namn på redskap-klass, t ex:  

BAS11-F vit-hopp-klassD eller BAS9-10_11P-matta-klassD 

Om man har delat upp i flera lag addera ett nummer efter lagets namn t ex : BAS11-F vit1-

hopp-klassD, BAS11-F vit2-hopp-klassD, BAS9-10_11P1-matta-klassD, BAS9-10_11 P2- matta-

klassD 

 

OBS! Om man filmar med Iphone v.v. och sätt inställningen för Kamera Format till Mest 

kompatibel 

 

 

Alla filmer och gruppbilder ska läggas på klassmapp på Google drive senast den 18 

februari! 

Länk till Klass A/BAS7 mapp 

Länk till Klass B/BAS8 mapp 

Länk till Klass C/BAS9, BAS10, BAS11 mapp 

Länk till Klass D/BAS10, BAS11, Ungdom, Junior mapp 

Länk till Klass E/ Ungdom, Junior mapp 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1OREg7VOwgk3lY3J8NRNGVkJgQw7ONmk-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JxFGfYMNB-zKaCVFYaXiDxrPPPUwkB9S?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13-vPwXmFBcfI9BNi2v3KfbhGhn4lIqku?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_szc_xebq92WtWvNlikcGFwSDLD02eqg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yI_kslpf7EM5A5dH4zxgzaF3EFuTG8GB?usp=sharing


 

Klädsel  
Flickor: gymnastikdräkt/linne/t-shirt i enhetlig färg, cykelbyxor/tights i enhetlig färg (det är 

ok att vissa har dräkt och vissa har linne i motsvarande färg). 

Pojkar: shorts/bygelbyxor i enhetlig färg och t-shirt/linne/body i enhetlig färg.  

Smycken och klockor är inte tillåtet av säkerhetsskäl (nytagna hål skall tejpas över med 

hudfärgad tejp av säkerhetsskäl) detta gäller både gymnaster såväl som ledare. Tejp och 

skydd är tillåtet. Ledare skall vara klädda i ledarkläderna. 

Långt hår skall vara uppsatt. 

 

Domare  
Föreningen tillsätter domare efter bästa förmåga och med varierad utbildning. Domarna 

tittar på filmerna den 20 feb och resultat publiceras 21 feb på hemsidan.  

Domarna kommer också att lämna feedback till alla tränare.  

 

Medaljutdelning  
Alla lag kommer få guldmedalj i något moment.  

Det kan vara högsta ljushoppen, finaste landningarna, god spänning i hjulningarna, rakast 

ben i kullerbyttorna. 

Medaljutdelningen sker på lagets träning under v. 8. 

 

Information  

Har ni frågor vänder ni er till: ledare@enebybergsgymnasterna.se 

 

VARMT VÄLKOMNA!  
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