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INBJUDAN TILL SM-VECKAN 2022 
ARTISTISK GYMNASTIK 
 

I sommar samlar vi hopprep, kvinnlig och manlig artistisk gymnastik på SM i Linköping. Då 
samlas vi, tillsammans med närmare 30 andra idrotter, under SM-veckan som arrangeras av 
Riksidrottsförbundet och SVT. 
 

DAGSPROGRAM  
 

Söndag 26 juni Förträning kvinnlig (JR och SR) & manlig artistisk gymnastik 

 

Måndag 27 juni  Mångkamp kvinnlig (JR och SR) & manlig artistisk gymnastik 

 

Tisdag 28 juni Grenfinaler kvinnlig (JR och SR) & manlig artistisk gymnastik 

 

Ett förtydligande; SM-veckan startar i år på tisdagen och är till för seniorer. Då NM infaller 

tätt inpå SM-veckan har det möjliggjorts att lägga seniorernas mångkamper i kvinnlig och 

manlig artistisk gymnastik på måndagen, dvs. utanför SM-veckan. Utöver detta kommer 

JSM i kvinnlig artistisk gymnastik att arrangeras i anslutning till SM-veckan.   

  

VIKTIGA DATUM 
 

Mars Inbjudan går ut, inklusive information om logi 

Mars PM1 går ut, preliminära tider 

April Anmälan till tävlingarna stänger den 27 april 

Maj PM2 går ut; inklusive detaljerat tidsschema, startordning och matbeställning  

Maj Efteranmälan till tävlingarna stänger den 29 maj 

 

BOKA BOENDE 
 

Som deltagande förening behöver du i god tid se över logibehovet för SM 2022. 

Hotellboende finns reserverat på Scandic City som erbjuder bra boende nära tävlingsarenan 

SAAB Arena under aktuella datum för samtliga gymnaster + tränare/ledare. Begränsat antal 

flerbäddsrum finns, först till kvarn. Du bokar via https://www.scandichotels.se/ eller 08-517 

517 00 (tonval 1) och uppge ’BNIK260622’ som referens på din bokning senast den 24 april.  

 

Observera att de förbokade rummen endast är för ackrediterade deltagare. En egen bokning 

för medföljande/supportrar kan givetvis göras på Scandic City i mån av plats. Om du önskar 

tips på boende till medföljande supportrar – vänligen maila tavling@nikegymnasterna.com 

så ska vi försöka bistå med tips på närliggande hotell.    
 

https://www.scandichotels.se/
mailto:tavling@nikegymnasterna.com
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PUBLIK & INTRÄDE 
 

Biljettförsäljningen till gymnastiktävlingarna under SM-veckan öppnar under april månad, 

se arrangörsföreningens hemsida för länk. Biljetterna är onumrerade. Det kommer också att 

finnas sektioner med gratis inträde, i mån av plats. Du kommer kunna köpa din/a biljett/er 

online samt i entrén.  
 

FRÅGOR OCH FUNDERINGAR? 
 

Du hittar löpande uppdateringar via https://www.gymnastik.se/ – Tävling – Mästerskap och 

evenemang. Du kan också kontakta oss via mail: kvinnlig artistisk gymnastik / manlig 

artistisk gymnastik  

  

https://www.gymnastik.se/
mailto:kvag@gymnastik.se
mailto:mag@gymnastik.se
mailto:mag@gymnastik.se
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