
 

 
 

 

 

 

Minnesanteckningar trampolintekniska kommittén 

Göteborg 9-11 december 2016 

 

 

Närvarande: Louise Nordenberg (ordförande, vid tangenterna), Linnea Ågren, Thérèse 

Nordfors, Mats Göransson, Johan Ekenberg samt delar av mötet Jenny Söderlund 

(förbundskapten, adjungerad i kommittén). Saknades gjorde Alex Frejemark. Under helgen 

träffade vi också Jonas Heiman, som är ny i landslagsorganisationen (junioransvarig) samt 

tackade av Cicci Johansson för sitt arbete i kommitté och med WAGC.  

 

 

1. Utvecklingshelg för föreningar med elitverksamhet:  

Prestation – så mycket mer än bara teknik 

 

Kort dragning av Jenny om projektet kring prestationsbegreppet med framförallt 

landslagen för alla Gymnastikförbundets discipliner – som blir utgångspunkten för 

utvecklingshelgen i januari. En reflektion är arbetet vi gjorde 2014 på motsvarande 

forum; då fokus var hur elitföreningar ska och kan arbeta, dessvärre rann ut i sanden. 

Vi ställer oss positiva till pågående projekt – men vi behöver gemensamt hålla i – bli ett 

långsiktigt arbete som hinner implementeras i verksamheten.  

 

Sista anmälan till utvecklingshelgen är den 18 december, Jenny går ut till verksamheten 

i sin roll som förbundskapten och uppmanar till deltagande. 
 

Deltager från kommittén: Louise, Linnea, Thérèse, Mats + Jenny och Jonas. Till 

kommittéordförandesamlingen på fredagen deltager Thérèse och Linnea. 

 

Landslag 08.00-09.30 (planering 2017 och framåt 2020) – sedan ett pass med 

verksamheten tillsammans med kommittén.  

 

Vad ska passet heta: Tävlingssystemet nerifrån och upp 

Datum: Söndagen den 22 januari 

Tid: 09.30-12.30 

Önskemål om dukning: Grupper á 5 personer  

Kort beskrivning: Hur ska vi hantera den växande mängden tävlande 

trampolingymnaster? Vilket är det optimala tävlingssystemet för att gynna tillväxten av 

svensk trampolingymnastik? 

 

 Linnea, Thérèse och Louise ansvarar för att ta fram ett förslag för 

genomförande (efter sista anmälningsdatum 18 december; utifrån vilka som 

anmält sig). Deadline söndagen den 15 januari.  

 



 

 

 

2. Gemensam sekretariatslösning år 2017-2019 

 

Inskrivet i 2016 års kontrakt är att vi kan förlänga exakt detsamma för 2017. Det 

underlag som kommittén beslutade om inför 2016 är ej identiskt med det kontraktet 

som skrevs; varför vi vill se över kontraktet för justering och förtydligande.  

 

Beslut att gå vidare med gemensam sekretariatslösning år 2017-2019 enligt bifogat 

underlag, se bilaga 1. 

 

 Kommittén läser igenom underlaget igen, för mindre justeringar, deadline  

torsdagen den 15 december. Johan justerar underlaget och levererar till 

Johanna Persson på Gymnastikförbundet. Kontraktet skall skrivas innan den 31 

december, Johan flaggar för detta redan i början av vecka 50.  

 

3. ToF 

 

Beslut att köpa in två stycken nya ToF-maskiner för medel vi har innestående. Vi 

behåller TMD 1 (en uppsättning till två trampoliner – dock saknas styrenheten sedan 

Svenska Cupen 4 i Uppsala) och ger UVGK i uppdrag att sälja TMD 2 (två 

uppsättningar till totalt fyra trampoliner). Om pengarna räcker investeras i den 

kanadensiska modellen istället för TMD 3; en av funktionerna i den kanadensiska 

modellen är att ToF visas under serien; övning för övning samt totalt för serien. 

Dessutom finns en videomodul som underlättar efterbedömning av ToF. De 

funktionerna finns alltså inte i TMD 3 (som är den ryska varianten). 

 

(TMD 1 är FIG-godkänd, TMD 2 och 3 är ej FIG-godkända. Däremot är Air Time, den 
kanadensiska varianten, FIG-godkänd.) 

 

 Thérese tar vidare, via UVGK, försäljning av totalt två uppsättningar samt inköp 

av en ny uppsättning – för Gymnastikförbundets räkning, som nu ingår i det 

gemensamma sekretariatet. Louise tar kontakt med Uppsala GF; om de har 

kvar/har sett styrfunktionen till TMD 1.  

 

4. Vårens tävlingar 

 

Svenska Cupen 1: Arrangeras av Upplands Väsby GK den 25-26 mars  

 

 När kommittén för 2017-2018 tillsätts måste Gymnastikförbundets representant för 

denna tävling tillsättas omedelbart. I samband med tävlingen måste kommittén se till 

att ett tillfälle arrangeras i fortbildning för passare.   

 

 

 

 

 



 

 

 

USM/JSM: Arrangeras 29 eller 30 april, arrangör sökes!  

Svenska Cupen 2: Arrangeras 13-14 maj, arrangör sökes!  

 

 Thérèse ringer runt till de föreningarna som tävlar på riksplanet,  

deadline 15 januari (ansökan senast sista januari för vårens tävlingar).  

 

SM-veckan i Borås: Trampolin; individuell och synkron samt DMT, preliminärt måndag 

och tisdag 3-4 juli. Under SM-veckan deltager också truppgymnastiken (seniorer; dam, 

herr och mixed) samt Kvinnlig Artistisk Gymnastik (juniorer och seniorer; mångkamp 

samt grenfinaler). SM-veckan går fredag till fredag vecka 27-28, d v s 30 juni-7 juli.  

 

5. Utvecklingsprojekt  

 

Utvecklingsprojekt 2017 via centrala Idrottslyftsmedel, fokus på breddverksamhet och 

att utveckla våra verksamhetsregioner: 

 

 Skapa en arbetsgrupp med representanter från våra olika regioner, med 
representanter från åtminstone Syd, Väst, Öst och Uppsvenska, för att 

strukturera upp våra verksamhetsregioner och hur de ska verka. Ca sex 

personer för två fysiska möten med övernattning; 20 000 kronor. 

 Aktivitetspeng för arbetsgruppen att skapa engagemang med - planering under 

VT17 för genomförande HT17; 20 000 kronor. (Aktiviteten kan ej definieras i 

dagsläget, då arbetsgruppen måste tillsättas, men detta är största prioritet för såväl 

kommitté som verksamhet de närmsta åren.) 

 Ta vid ’Alla Kan Hoppa’ i södra Sverige, ca fem föreningsbesök alternativt en 
inspirationsdag; 25 000 kronor. 

 

6. Reglementen 

 

Tekniskt reglemente fastställde Gymnastikförbundets styrelse på sitt decembermöte; vi 

har fått klartecken på att införa JSM i synkron trampolin samt DMT: 

 

 



 

 

 

 
 

 

Beslut från kommitténs möte i augusti: 13-17 år för båda klasserna (sänkt ålder jämfört med 

individuell trampolin då det inte finns någon U-klass; också anpassat efter kraven). För DMT; 

minst en kombination i kvalet och en kombination i finalen ska uppnå minst 1,5 poäng i 

svårighet (motsvarar t ex salto-rudolf och barany-helskruv). För synkron; samma regler som 

individuell trampolin–paret väljer själva U-eller J-kraven.  

 

De reglementen som ska ses över och justeras med årets kommittébeslut:  

 

 Tävlingsbestämmelser 
Tävlingsbestämmelser, regler för Svenska Mästerskap och Svenska Cupen, 

krav vid rikstävlingar, regler för regionstävlingar, krav vid regionstävlingar 

 Bedömningsreglemente 

Justeringar enligt Code of Point 2017-2020 

 Arrangörsreglemente 
Se över eventuella justeringar 

 Redskapsreglemente 

Se över eventuella justeringar 

 Internationella reglementen  
Leverera länkar till hemsidan 

 

 Vi uppskattar arbetets omfattning till ca 20-25 timmar, Jenny skriver underlaget 

och Johan remissläser. Arvode som uppdrag, utbetalning för budgetåret 2016. 

Deadline 10 februari för fastställande och justering (då FIG fortfarande kan göra 

ändringar t o m genomförandet för den interkontinentala domarutbildningen 



 

 

 

som går 1-4 februari. Deadline draft 20 januari; som gäller om inte FIG gör 

justering vid utbildningen i Sofia.  

 

7.  Vandringsavdrag  

 

Hur ska vi lösa vandringsavdragen under 2017, nu när maskinerna är nya och har en 

orimlig kostnad? Nedan hur Frankrike löst situationen: 

 

 

 

 

När vi dömer manuellt används fyra stildomare och två domare för vandringsavdragen. 

Problemet med Frankrikes lösning är att vandringsavdraget blir fel viktat; vi kan inte 

jämföra våra siffror med internationella resultat eftersom vi inte använder 

sidovandringen kan skillnaden bli en hel poäng; 7,0 jämfört med 8,0. 

 

Trolig lösning; de två vandringsdomarna är placerade på tävlingsytan, likt 

huvuddomarens tidigare placering – bedömning enligt Code of Point med avdrag upp 

till 0,3/övning (enligt den översta bilden).  

 



 

 

 

 Jenny och Thérese provar principen, med röda resårband som markerar 

zonerna på trampolinen. Beslut tas efter den interkontinentala 

domarutbildningen, deadline 15 februari.   

 

8. Utbildningsrevidering 

 

Oro för ospecifika utbildningar, när det passar alla passar det ingen…  

Spontant ser det spretigt och mastigt ut (troligtvis goda tankar som behöver landa). 

Vikten av en riktigt bra baskurs. 

Positivt med moduler – ”det här behöver jag nu” – möjlighet att komplettera med 

kunskap, flexibelt.  

Poäng – svårt för nya ledare/föreningar att hålla ordning på, d v s grunderna fasta och 

poäng ”senare i ledarkarriären”.  

Kommittén behöver tydligt vilka mandat och vilket ansvar som ligger på kommittén när 

verksamheten väl ska kopplas in – och detta måste också tydliggöras framåt. 

 

 Levererat till arbetsgruppen för utbildningsrevisionen. 

 

9. Överlämning TrK 2017-2018 

 

Ett stort arbete har lagts på det svenska tävlingssystemet, justeringar behövs visserligen 

kontinuerligt – inte minst då rikstävlingarna fortsätter att öka deltagarmässigt – men 

arbetet behöver nu fokuseras nerifrån och upp, d v s fokus på breddverksamhet och 

regionverksamhet för att sedan kunna få till en röd tråd.  

 

Även om kommitténs arbete är nationellt övergripande, är det vår största övertygelse 
att kommittén behöver stötta upp den regionala verksamheten för att få igång den 

ordentligt. Idag landar gymnaster och föreningar på riksplanet, som fungerar, då 

verksamhet i våra verksamhetsregioner saknas eller inte räcker till. Initiativ och stöd 

för att gå igång regionsverksamheten, ordentligt.  

 

Dels behövs en arbetsgrupp för verksamheten startas upp, i förlängningen måste 

verksamhetsregionerna struktureras upp och få igång verksamhet – så vi inte fortsätter 

växa enbart på riksplanet.  

 

 Louise ser till att överlämna underlaget till Johanna Persson och Pia Josephson 

på Gymnastikförbundet. 

 

10. Överlämning till Gymnastikförbundet 

 

 Vad hände med förstudien inför ett eventuellt EM i Sverige år 2020? 

 Ett möte måste initieras av kansliet; för att se över administrativa rutiner vid 
nationella tävlingar + diskutera, vem gör vad (utöver kommande 

kommittéinstruktioner)? 



 

 

 

 Enligt tidigare inlämnat förslag; kommittétillsättning två på två år (inklusive 

ordförande) och tre på ett år – för att se till kontinuiteten – inte byta ut hela 

kommittén samtidigt. 

 Vi pratar om verksamhetsregioner, men hur kan vi få det att fungera i 
praktiken? Ett exempel, Upplands Väsby GK stöttar idag Bålsta GK, de har ca 3 

mil mellan sig. UVGK tillhör GF Öst, BGK tillhör GF Uppsvenska – och får 

därmed helt olika stöd (i Öst finns ekonomiska medel till verksamheten, i 

Uppsvenska finns det inte). Det ställer till det i deras samarbete. 

 Vem har helhetsgreppet för trampolin som disciplin, kollen? Känns otydligt i nya 

organisationen, att ansvaret är uppdelat – men vem tar på sig stora hatten och 

ser till frågor som hamnar mellan stolarna?  

 Någon slags administrationsrättigheter på hemsidan, åtminstone en egen flik, 
önskas framåt.  

 Befogenheter, ansvar och mandat – måste bli mycket tydligare. 

 Det tar alldeles för lång tid att få svar på mail från trampolin@gymnastik.se – 

oftast inte ens inom en vecka – vi önskar åtminstone ett svar att man läst 

mailet och återkommer.  

 Svaren, när de väl kommer, tenderar att vara onyanserade; upplevelsen är att 

svaren inte är relevanta för det man frågat. (Vi förväntar oss inte svar om 

verksamheten, utan om struktur – framförallt kopplat till nationell verksamhet.) 

 

 Louise ser till att överlämna underlaget till Johanna Persson och Pia Josephson 

på Gymnastikförbundet. 

 

11. Övrigt 

 

Hannes Hedkvist från Gefle GF fick 35 poäng istället för 40 poäng för Uppsala Cup, 

vilket betyder att han skulle vunnit tredje priset för Svenska Cupen klass 3 år 2016. 

Tredjepristagaren från prisutdelningen får givetvis behålla sitt pris, Johan har kontaktat 

Anna på Gymnastikförbundet som får kontakta Hannes/GGF och bjuda på biobiljetter. 

Pokal är beställd, som delas ut vid Svenska Cupen 1 år 2017.  Thérèse säkerställer 

att pokalen levereras till Hannes under UVGK Cup. 

 

Lyfta mobilanvändande på tävlingsytan vid ledarmöte, till att börja med. Det ser inte 

bra ut när ledare (och domare) står med näsan i telefonerna, vad sänder det för 
signaler till såväl gymnaster (kopplat till resultat) och publik (kopplat till engagemang)? 

 Thérèse ser till att UVGK förmedlar detta på Svenska Cupen 1.  

 

Detta skall säkerställas i våra reglementen: 
 

Krav på arrangörsföreningen kopplat till tävlingen 

 

 Tillse att det finns redskap samt skyddsmattor enligt gällande regelverk eller överenskommelse 

med TrK-representant. 

 Tillse att det finns två passare per aktiv trampolin under tävling (inklusive uppvärmning). 

mailto:trampolin@gymnastik.se


 

 

 

 Tillse att det finns tillgång till fika för domarna samt sekretariatpersonal. Vid långa pass ska det 

även finnas smörgåsar. 

 Tillse att det finns två HD-assistenter per aktivt trampolindomarpodie. 

 Tillse att det finns en HD-assistent per aktivt DMT-domarpodie. 

 Tillse att det finns ackrediteringspersonal under hela ackrediteringstiden. 

 Bord samt eventuell uppbyggnad till respektive domarpodie, längd vid trampolin 6,5 meter (11 

sittplatser) och längd vid DMT 5,5 meter (9 sittplatser). 


