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Enligt Svenska Gymnastikförbundets Nationellt Bedömningsreglemente Trupp 1.2 sep 2016 med 
följande undantag:    
 

Ålder Ingen åldersgräns 

Antal gymnaster 6-18 gymnaster. Alla gymnaster behöver EJ delta i 
fristående. 

 

Fristående  

Redskap Friståendematta 14 x 18 meter 

1.3.2.1 Felaktig tid Fristående ska vara mellan 1:00 och 2:45 minuter 
lång. Avdrag 2,0 görs för mycket kort program 
(kortare än 0:45 minuter). 

1.3.2.8 Rytmisk sekvens Kravet utgår 

1.3.2.9 Riktningar Två riktningar med tre olika övningar i varje riktning 
krävs 

1.3.2.12 Formationer Friståendet ska innehålla minst 3 olika formationer 
vara minst 

 1 liten formation 

 1 svängd formation 

1.4 Svårighet Följande svårighet ska utföras 

 1 piruett 

 1 hopp 

 1 balans 

 1 akrobatiskt moment 

 1 kombination av 2 moment 
(kombinationen kan bestå av övningar från 
samma grupp) 

 
Utför truppen momenten enligt ovan ges 2,0 i 
svårighetsvärde. För varje moment som ej utförs 
enligt Nat. BR görs ett avdrag på 0,2. 
 
Övningar hämtas från Bilaga A1 – Svårighetstabell 
Fristående, inkl. tilläggsövningar för RT-stegen. 
Följande övningar är också tillåtna: 

 Piruetter:  gåsnurr (kod: P101) 

 Hopp:        ljushopp (kod: J100) 

 

Tumbling  

Redskap Tumblinggolv 

Antal gymnaster/varv Utförs av 6-18 gymnaster 

2.2 Allmänt Truppen ska utföra 2 olika varv. 
Båda varv ska innehålla minst 2 akrobatiska 
moment.  
Ett varv ska innehålla minst 2 olika akrobatiska 
moment. 
Mellansteg är tillåtet på båda varven. Alla sorters 
mellansteg är godkända. 

2.3.1.1 Felaktig tid Ingen tidsgräns 

2.3.1.5 Felaktig placering Stegring får ske fritt inom övningsurvalet. 
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2.3.1.7 Uteblivet framåt- och bakåtvarv Kravet utgår.  

2.3.1.8 Övningskrav Kravet utgår. 

2.4 Svårighet Enbart följande övningar får användas: 

 Kullerbytta (framåt eller bakåt) 

 Handstående nedrullning 

 Hjulning 

 Rondat  
 
Fast svårighetsvärde 0,5 poäng/serie (max 3,0) 
Svårighetsvärdet baseras endast på de 6 sista 
gymnasterna i varvet. 

 

Trampett  

Redskap Trampett. 
Satsbräda och plint i valfri höjd. 

Antal gymnaster/varv Utförs av 6-18 gymnaster 

3.2 Allmänt Truppen ska utföra 2 olika varv. 

3.3.1.1 Felaktig tid Ingen tidsgräns 

3.3.1.5 Felaktig placering Stegring får ske fritt inom övningsurvalet. 

3.3.1.7 Inget varv med eller utan hoppredskap Ett varv ska utföras med satsbräda och plint. 
Ett varv ska utföras med trampett. 

3.3.1.8 Övningskrav Kravet utgår. 

3.4 Svårighet Enbart följande övningar får användas: 
Med satsbräda/plint: (på längden eller tvären) 

 Ljushopp  

 Katthopp  

 Kullerbytta 

 Sidhopp 
 
Med trampett:  

 Ljushopp 

 Ljushopp med bendelning (X hopp) 

 Ljushopp med gruppering 

 Pikerat grenhopp 

 Grupperad volt 
 
Fast svårighetsvärde 0,5 poäng/serie (max 3,0) 
Svårighetsvärdet baseras endast på de 6 sista 
gymnasterna i varvet. 

 


