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Texten nedan gäller för Basstegens tävlingar.  
Läs också Tävlingsbestämmelserna för GF Syd, finns på GF Syds hemsida (klicka för att följa länken) 
Omdömesunderlag ska fyllas i och tas med till tävlingen, läs mer i dokumentet ovan och i PM’et som skickas ut inför tävling 
 
ALLMÄNT Stjärntruppen 1 Redskap Stjärntruppen 2 Mångkamp/Grencuper 

Ålder  7-12 år  
Gymnast ska fylla angiven ålder under kalenderåret 
Inga åldersdispenser ges 

7-12 år  
Gymnast ska fylla angiven ålder under kalenderåret 
Inga åldersdispenser ges 

Grenar Matta och Hopp Fristående, Matta och Hopp 

Genomförande Redskap: Truppen är med i alla grenar ovan 
 
Ingen poängbedömning. Alla får diplom 

Mångkamp: Truppen är med i alla grenar ovan 
Grencuper: Truppen kan vara med i en, två eller tre grenar 
Ingen poängbedömning. Alla får diplom 

Klass/Antal gymnaster  
(inklusive reserver) 

Öppen klass: 8-20 gymnaster (inte uppdelad flickor/pojkar/mixed) 
Antalet flickor respektive pojkar kan variera inom truppen 

Öppen klass: 8-20 gymnaster (inte uppdelad flickor/pojkar/mixed) 
Antalet flickor respektive pojkar kan variera inom truppen  

Kläder Gymnasternas klädsel ska vara kroppsnära, och lika, för gymnaster i 
samma lag. (Inget krav på gymnastikdräkt) 
Smycken är inte tillåtet 

Gymnasternas klädsel ska vara kroppsnära, och lika, för gymnaster i 
samma lag. (Inget krav på gymnastikdräkt) 
Smycken är inte tillåtet 

Musik Sång tillåten. Musik behöver inte tas med, arrangören ordnar spellista. Sång tillåten. Musik behöver endast tas med till fristående, välj musik 
passande gymnasternas ålder. A arrangören ordnar spellista till redskap. 

FRISTÅENDE  Inget fristående på Stjärntruppen 1 Redskap Stjärntruppen 2 Mångkamp/Grencuper 
Redskap   Golvyta 14x18 meter  

Antal gymnaster   Utförs av 8-20 gymnaster 

Komposition  Tid: minst 1 min 30 sek – längst 2 min 45 sek 
• Friståendet ska innehålla minst 3 olika formationer, varav minst: 

1 svängd & 1 liten 
• Truppen ska röra sig i olika nivåer; liggande, sittande, stående och i 

luften under friståendet  
• Truppen ska utföra rörelser med bröstet riktat mot två fronter av 

framåt, bakåt eller åt sidan 

Svårighet  Följande svårighetsmoment ska utföras: 
1 piruett eller piruettpreparation 1 hopp 
1 akrobatiskt moment 1 balans 
 
Övningar att välja mellan finns sist i dokumentet 

http://www.gymnastik.se/Regioner/gymnastikforbundetsyd/tavling/tavlingsinriktning/Truppgymnastik/tavlingsbestammelser/
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MATTA  Stjärntruppen 1 Redskap Stjärntruppen 2 Mångkamp/Grencuper 
Redskap  1-2 mattvåder (ovanpå varandra) 1-2 mattvåder (ovanpå varandra) 

Antal gymnaster/varv  Utförs av 8-20 gymnaster Utförs av 8-20 gymnaster 

Komposition/Svårighet  Två varv ska utföras: 
• Båda varven ska innehålla minst två akrobatiska moment som kan 

vara lika 
• I första varvet ska alla köra lika, i det andra är stegring tillåten 
• Mellansteg är tillåtet på båda varven. Alla sorters mellansteg är 

godkända 
Övningar att välja mellan finns sist i dokumentet 

Två varv ska utföras: 
• Båda varven ska innehålla minst två akrobatiska moment som kan 

vara lika 
• I första varvet ska alla köra lika, i det andra är stegring tillåten 
• Mellansteg är tillåtet på båda varven. Alla sorters mellansteg är 

godkända 
Övningar att välja mellan finns sist i dokumentet 

 
 
HOPP  Stjärntruppen 1 Redskap Stjärntruppen 2 Mångkamp/Grencuper 
Redskap  Trampett – Även barntrampett är tillåten 

Bräda/mattberg enligt särskild beskrivning från GF Syd 
Trampett – Även barntrampett är tillåten 
Bräda/mattberg enligt särskild beskrivning från GF Syd 

Antal gymnaster/varv  Utförs av 8-20 gymnaster Utförs av 8-20 gymnaster 

Komposition/Svårighet Två olika varv ska utföras 
• Man kan välja ett varv av varje nedan, eller två varv trampett 

o Överslag till liggande med ”bräda/mattberg”  
o Trampett utan hoppredskap 

• I första varvet ska alla köra lika, i det andra är stegring tillåten 
Övningar att välja mellan finns sist i dokumentet 

Två olika varv ska utföras 
• Man kan välja ett varv av varje nedan, eller två varv trampett 

o Överslag till liggande med ”bräda/mattberg”  
o Trampett utan hoppredskap 

• I första varvet ska alla köra lika, i det andra är stegring tillåten 
Övningar att välja mellan finns sist i dokumentet 
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Följande övningar finns att välja mellan på Basstegen 

Fristående (endast Stjärntruppen 2) Piruett: 
Piruettpreparation till passé på tå – Preparation till passé. På tå i stillhet i minst två sekunder 
Framåtpiruett 360o i passé – Valfri placering av armar 
Bakåtpiruett 360o i passé – Valfri placering av armar 
Hopp: 
Galopphopp – böjda ben, benväxling under luftfärden, knäna lyfts växelvis 
Saxhopp – raka ben under 90 o, benväxling under luftfärden, benen lyfts växelvis 
Ljushopp – kroppen sträckt under luftfärden, avstamp och landning jämfota 
Ljushopp 180 o – kroppen sträckt under luftfärden, avstamp och landning jämfota, skruven färdig innan landning 
X-hopp – Benen raka utan kick, bendelning minst 90 o, avstamp och landning jämfota 
Balans: 
Sidbalans utan handstöd – Fria benet i sidan utan handstöd >45 o. Kroppen upprätt, sträckta ben 
Framåtbalans utan handstöd – Fria benet framåt utan handstöd >45 o. Kroppen upprätt, sträckta ben 
Vippsittande med handstöd – Sträckta ben, händer i, placeras på golvet bakom kroppen för balans 
Piksittande – Sträckta ben samlade eller delade, raka armar, inga händer i 
Grupperat Mellanstående – "Piksittande" i grupperad position eller ett spindelstående utan att benen vilar på armarna, de är
    istället placerade mellan armarna i grupperad position 
Spindelstödvåg – Knäna/benen stöds på armbågarna, fötterna lyfta från golvet 
Akrobatiskt moment: 
Kullerbytta – ska landas stående eller huksittande 
Hjulning – ska landas stående 

Matta Kullerbytta 
Handstående nedrullning 
Hjulning 
Rondat 
Handvolt eller spagathandvolt 
Flick-flack 

Hopp Bräda: 
Överslag till liggande på mattberg (enligt särskild beskrivning) 
Trampett: 
Ljushopp 
Ljushopp med bendelning (X-hopp) 
Pikerat grenhopp 
Frivolt i valfri stil utan skruv 

 


