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Forbundsmesterskabet og Danmarksmesterskabet (individuelt) 

• Eliterækken Senior kan nu også stille op ved Forbundsmesterskabet. 

• De 8 bedst placerede af hvert køn ved Forbundsmesterskabet i hhv. A-rækken Mini, A-

rækken Junior, Eliterækken Mini og Eliterækken Junior kvalificerer sig til at deltage i 

Danmarksmesterskabet. Ved Danmarksmesterskabet springer de kvalificerede fra hver 

række ”two touch”-opvarmning og 2 finaleøvelser, ingen kvalifikation. 

• Danmarksmesterskabet er fortsat en åben konkurrence for Eliterækken Senior, der både 

springer kvalifikation og finale. 

Efterskoler ved Hold-DM 

• Efterskoler må nu gerne stille deltage ved Hold-DM. 

Opdeling af C-rækken Niveau 1 piger 

• På grund af det store deltagerantal opdeles C-rækken Niveau 1 piger i to grupper. 8-12 år 

og 13-16 år. Grupperne konkurrerer hver for sig, og der uddeles et sæt medaljer til hver 

gruppe. 

• I Power Series konkurrerer de to grupper samlet i kampen om den samlede Power Series 

sejr. Der uddeles således kun én Power Series pokal til C-rækken Niveau 1 piger. 

Short ved Forbundsmesterskabet 

• Det er nu tilladt for piger/damer at have shorts på ved Forbundsmesterskabet. Det er 

fortsat ikke tilladt ved Danmarksmesterskabet (individuelt). 

Dommere 

• Anden sæson en klub deltager i konkurrence, kan klubben nøjes med at stille én dommer, 

uanset antal deltagende gymnaster. Første sæson er klubben fortsat fritaget fra at stille 

dommere. 

One touch 

• A-rækken har ”one touch”-opvarmning i stedet for ”two touch”-opvarmning. 

Ombytning af øvelser 

• Hvis man i Begynderrækken eller C-rækken Niveau 2 bytter om på rækkefølgen af 

øvelserne (laver anden øvelse først og omvendt), gives der en straf på 3,0 for den første 

øvelse i stedet for at øvelserne afbrydes. 

Udlukning på dobbeltbaglænder 

• Når der udføres dobbelt lukket eller dobbelt hoftebøjet baglænder som 

transitionselement, gives der ikke fradrag for manglende udlukning. Der gives fortsat 

fradrag for manglende udlukning, når de udføres som sidste element. 


