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Behöver du barrskydd?  

Är det dina första?  I regel från steg 4-5 eller senare. 
Börjar det spricka?   Se till att ha ett par som du kör in dig på parallellt med de 
gamla. Är det för små eller behöver du ett par bredare? 
 
Många gymnaster ser de äldre gymnasterna som använder barrskydd men det inte 
förrän du är på steg 4-5 kanske senare som ett par barrskydd är befogat. Tills dess 
är det bra att vänja händerna och eventuellt kan ett skydd tillverkas av gasbinda eller 
sporttejp för att minska på friktionen i handen. Din tränare kan visa dig hur man gör 
ett sådant skydd.  
Gymnaster får blåsor och kör upp även med barrskydd. Barrskydden hjälper till att få 
ett bättre grepp men det tar tid att köra in sig på ett par nya barrskydd och mycket av 
träningen den första tiden går åt till att vänja sig. Därför är vår rekommendation att 
inte skaffa barrskydd för tidigt. Fråga tränarna om råd! 
Det finns flera olika leverantörer med många olika barrskydd. Spännen eller 
kardborre är en smaksak. Det finns många att välja men här följer våra 
rekommendationer.  Glöm inte att fråga din tränare om råd innan du beställer.  
 
Ginnasta   ( www.ginnasta-usa.com) 
Ginnasta ett bra nybörjarskydd som är i mjukt läder, följsamma och lätt att vänja sig 
vid. Beställs från USA vilket tar lite längre tid att få hem men det är värt det. 
Välj mellan narrow eller regular. En liten och lätt gymnast kan med fördel ha narrow 
som första skydd och efter det en regular eller ett rakt.  
 
LADIES GYMNASTICS GRIPS DOUBLE BUCKLE WITH DOWELS GINNASTA  
https://www.ginnasta-usa.com/Ladies-Gymnastics-Grips/ladies-gymnastics-grips-
double-buckle-with-dowels-ginnasta-usa.html 
 
Här är en översättningslista för Ginnasta storlekar . 
Se filmen hur man mäter storlek. Ta även hjälp av din tränare.   
https://www.ginnasta-usa.com/Sizing-Charts-and-Videos.html 
000.      11, 7- 12, 7 cm  
00         12, 7 cm  
0.          13,7 
1.           14,6 
2.          15,6 
3.          16,5 
4.          17,5 
 
 



 
Vera sport  
 
Reisport- Ett något bredare och lite tjockare, för gymnaster som är van äldre och 
barrskydd. Snabbare leverans! 
http://www.verasport.se/handskydd/dambarr/lady-2-2-hal-rulle 
 
Finns de med kardborre också. 
 
Får du skavsår under barrskydden så kan du använda en linda eller sporttejp under 
barrskyddet. Det kan också hjälpa till att hålla barrskyddet på plats. 
 
ex. 
https://www.verasport.se/crossfit/tejp-och-lindor/underlagslinda 
 
Glöm inte att beställa muddar att ha under barrskydden! De flesta gymnaster 
föredrar långa muddar.  
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