
De Danske Holdmesterskaber for Youth og Junior 

Holdkonkurrence for Youth (12 år og yngre) og Junior (13-15 år) 

Målet med denne konkurrenceform er, at give flere muligheder for Code of Points-konkur-
rencer for Youth og Juniorer. 
Samtidig vil der forhåbentlig blive flere gymnaster i klubberne i samme alder, og dermed 
fokuseres der på flere gymnaster. 
Denne konkurrence er åben for alle, både gymnaster i elitesporet og i trinsystemet, så-
fremt nedenstående kriterier er opfyldt.  
Gymnaster, der normalvis deltager i trin-systemet, kan deltage i denne konkurrence, og 
vende tilbage til trin-systemet. 

Konkurrenceformat 

Junior 

- 5-5-3: Op til fem gymnaster på et hold, alle fem kan konkurrere på alle redskaber  

og de bedste tre karakterer tæller i det samlede holdresultat. 

- Gymnasterne vil blive bedømt ud fra FIG CoP regler 2017-2020. 

Kriterier 

- På et juniorhold kan der deltage gymnaster, der i konkurrenceåret fylder 13, 14 
eller 

15 år.  

- Et hold kan kun opbygges af gymnaster fra samme klub. 

- Gymnaster kan deltage, såfremt de er i elitesporet, men kan også deltage, hvis 
de er i minimum trin 7. 

- På hvert juniorhold skal der deltage en gymnast fra elitesporet. 

- Der er ingen begrænsning i forhold til hvor mange hold hver klub stiller med. 

- Hvert hold skal stille med en dommer 



Youth 

- 5-5-3: Op til fem gymnaster på et hold, alle fem kan konkurrere på alle redskaber  

og de bedste tre karakterer tæller i det samlede holdresultat. 

- Gymnasterne vil blive bedømt ud fra FIG CoP regler 2017-2020 samt det danske 
reglement for youth-konkurrencer. 

Kriterier  

- På youth-holdet kan der deltage gymnaster i alderen 8-12 år. 

- Et hold kan kun opbygges af gymnaster fra samme klub. 

- Gymnaster kan deltage, såfremt de er i elitesporet, men kan også deltage, så-
fremt de er i minimum trin 6. 

- På hvert youth-hold skal der deltage en gymnast fra elitesporet. 

- Der er ingen begrænsning i forhold til hvor mange hold hver klub stiller med. 

- Hvert hold skal stille med en dommer 


