
 

 
 

 

 

 

Minnesanteckningar trampolin 

Skype 2016-10-19 

 
Närvarande: Louise Nordenberg (ordförande, vid tangenterna), Alex Frejemark, Thérèse Nordfors, Johan 

Ekenberg, Linnéa Ågren, Mats Göransson och Jenny Söderlund (adjungerad; förbundskapten) 

 

 

1. Remissvar  

 

Premierande övningar, beslut att inte gå vidare med idén i dagsläget – stort tack till dem som svarat! En 

aspekt är att vi redan har nivåindelningar; premierande övningar kanske hade fungerat bättre i ett 

tävlingssystem med åldersindelning, vilket vi kopplat till Svensk Gymnastik Vill inte vill gå tillbaka till. I 

dagsläget skulle den största konsekvensen bli att öppna upp till Svenska Cupen, som redan idag är en 

större tävling än någonsin. Det är först och främst regiontävlingar vi behöver prioritera och fokusera på.  

 

Står fast vid tagna beslut: 

 

 Tiden för respektive uppvärmningspass ska visas på storbild i hallen (räknar ner) 

 Varje förening ska, utöver domare, också bidra med en funktionär 

 Beslut att komplettera med att den funktionären ska fungera som passare vid 

tävling - första året på Svenska Cupen som ny förening är fritt (precis som med 

domare) + gäller föreningar som har fem gymnaster eller fler som tävlar. Skall 

också justeras i anmälningsförfarandet; funktionären anger namn i samband med 

deltagarnas och domarnas namn. Föreningar som inte skickar funktionär 

faktureras 3 000 kr i straffavgift.  

 Uppvärmningstiden ska vara minst 25 minuter/trampolinpass vid rikstävling, oavsett antalet 

tävlande  Se bilaga 1, 2 och 3; sammanställning av Questbacks som gjorde under 

Frölundacupen + gymnasternas välmående måste gå först, vilket också är väldigt 

tydligt i Svensk Gymnastik Vill. 

 Om endast en trampolin av modellen Ultimate finns har klass 1; damer och herrar, förtur till 

den 

 Fortsätta använda ett gemensamt sekretariat 

 Endast ha korta informationspunkter vid ledarsamling istället för, som tidigare, större samlingar 

i samband med Svenska Cupen (p g a tidsbrist)  Förtydligande; att det tas bort nu 

handlar endast om tidsbrist, kommittén ska verka för forum och ibland samlingar i 

samband med tävling – men inte automatiskt vid just Svenska Cupen 1, 2, 3 och 4. 

 Starta Svenska Cupen-tävlingar lördag morgon klockan 09.00 (med uppvärmning första klassen) 

 Rekommendation; att börja klockan 09.00 + arrangörsföreningen har möjlighet 

att påverka tidsschemat via förslag till Gymnastikförbundets representant. 

Förtydligande; beslut att det är OK att starta tävlingen redan klockan 09.00 på 

lördagen. Undantaget Svenska Cupen 4, frågan om sista tävlingen bordläggs till 

efter Uppsala Cup.  

  Ta bort inmarscherna i kvalet vid Svenska Cupen 

 Max svårighet i trampolin klass 3 är 6,5 poäng i andraserien  Beslutet grundades på att få 

jämnare fördelning mellan klass 3 och 2; och rör i dagsläget någon enstaka gymnast 

– men visar på en riktlinje för deltagare/klass. Däremot ska vårt tävlingssystem 

följa en röd tråd, därför bör vi införa liknande krav för klass 4 (på regiontävlingar) – 

vilket får hamna på 2017/2018 års översyn av den regionala verksamheten. 

Förtydligande; kval och final – de serier vi räknar svårighet för 



 

 

 

 Övningsupprepningen i DMT klass 2 endast avser övningar t o m 0,7 poäng  

  Lägga fram som förslag, till beslutande organ, att komplettera med JSM i synkron och DMT 

 Speciellt nu när USM/JSM och SM går separat 

 Dessutom ändra vårt bedömningsreglementet efter CoP 2017-2020 (största skillnaden är 

införandet av vandringsavdrag och fyra svårighetsövningar i förstaserien för klass 1/SM 

 

Beslut att backa på följande beslut:  

 

 Införa ytterligare en synkronklass i Svenska Cupen  Beslutades för att dela 

motsvarande ungdomar mot JR/SR – för bådas skull. (Samma anledning som när vi 

delade på DMT – som inte heller hade det direkta behovet antalsmässigt – vilket 

har slagit mycket väl ut.) Beslut att backa på det beslutet; underlaget ska komma 

underifrån och vi ska jobba på våra regiontävlingar. Hör ihop med en större 

konsekvensanalys. (Kommittén är ej helt enig i frågan.)  

 

2. Årets Gymnast och Årets Prestation 

 

Priserna grundar sig på våra svenska tävlingar: 
 

 Trampolintekniska kommitténs pris Årets gymnast delas ut tillsammans med förbundskaptenen: Tilldelas en gymnast 
som på årets svenska tävlingar visat goda resultat. Årets gymnast ska vara någon som hållit en jämnhet under året, visat 
gott prov på flera av trampolinsportens grundelement som genomgångna serier, höjd, god stil, bra och teknik samt att 

man hanterat avvägningen mellan svårighet, stil och höjd. Andra tungt vägande faktorer är framgångar i alla tre 
discipliner ind TRA, DMT och synkron. 

 Trampolintekniska kommitténs pris Årets prestation delas ut tillsammans med förbundskaptenen: Tilldelas en gymnast 

som gjort en utmärkande och uppmärksammad prestation på någon eller flera av årets svenska tävlingar. 

 

 Jenny skriver ett förslag utifrån kommitténs (hemliga!) beslut. + Lägg till det goda initiativet 

från Västra Frölunda TK om Årets Glädjespridare och Årets Förebild – som röstas fram. Louise 

gör en Questback och skickar ut (vem och varför?) – ber kvällens konferenciärer dela ut; samt 

diplom. (Behöver inte vara en aktiv gymnast som nomineras – alla får rösta.)  

 

3. Rapport från Nordiska Mötet 

 

Mycket kort samling, de punkter som togs upp kom från Sverige: Mötet var eniga om att införa DMT på 

NM (dvs ge tävlingen mästerskapsstatus; en Open-klass) – förslaget går vidare till de nordiska 

generalsekreterarna. Susanna från Finland skrev protokoll, bör komma inom kort. (Tävlingen var 

dessvärre inte väl arrangerad och/eller genomförd; problemet låg på danska förbundet och inte hos den 

lokala arrangören, med en organisation som inte arrangerat tävling tidigare. Vi får ladda för att göra ett 

riktigt bra NM i Sverige år 2018. 

 

3. Övrigt 

 

 Inkommen skrivelse angående banketten i samband med Svenska Cupen 4 – en förälder som 

reagerat på upplägg, pris, prisutdelning, servering av alkohol. Uppsala GF har svarat på 

skrivelsen utifrån riktlinjerna från Gymnastikförbundet. Kommitténs uppfattning är att 

majoriteten av deltagarna/tränarna/ledarna uppskattar att vid ett tillfälle om året göra någonting 

speciellt, däremot kommer vi aldrig kunna nöja alla.  

 Johan kommer inte att deltaga vid inspirationshelgen som UEG arrangerar i början av 

november,  

 

4. Nästa möte 

 

Via Skype, tisdagen den 1 november.  

  


