
 

 
 

 

 

 

Minnesanteckningar trampolin 

Skype 2016-10-04 

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

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

 

1. Samling vid NM 

 

Beslut att Jenny och Mats representerar Svenska Gymnastikförbundet vid verksamhetens  

’nordiska möte’. 

 

DMT: I år endast 8 herrar och 1 dam anmälda i seniorklassen – skulle deltagarantalet bli bättre om DMT 

får mästerskapsstatus? Beslut att lyfta frågan att få NM-status även på DMT-klassen – kan hjälpa till att 

driva utvecklingen. Danmark är på gång.  

 

Utöver NM-klasserna i trampolin; räcker det med en U14-klass som motsvarar tidigare ungdomsklass.  

(I år för många klasser.) 

 

Tidsschemat: Vi har tidigare diskuterat årets tidsschema, uppdateringen ser bättre ut.   

 

Övrigt: Sverige arrangerar NM 2018.  

 

 

2. Elitföreningsutbildning, 20-22 januari 2017 

 

Till: 

Kommittéordföranden för MAG, KvAG, RG, Trupp, Trampolin  
och nationell samordnare för Hopprep och Aerobic gymnastics 

Hej, 

Den 20-22 januari 2017 genomförs en utvecklingsträff för alla som är engagerade i  
elitverksamheten inom Svensk Gymnastik!  

Tanken med helgen är att ta utgångspunkt i det utvecklingsarbete som genomförs just nu inom landslagsverksamheten och utifrån 

det lyfta en rad framgångsfaktorer och ge konkreta verktyg kring hur man ska arbeta med dessa framgångsfaktorer. Målet i januari 
är att skapa samsyn kring hur vi kan stötta gymnaster, tränare och föreningar på bästa möjliga sätt och underlätta deras träning och 
framgångar.  

Under helgen kommer man bland annat att kunna ta del av:  

• Föreläsningar med internationella experter  
• Genomgång av prestationsbegreppet och konkreta verktyg för att arbeta med prestationshöjande insatser i föreningen 

• Insyn i pågående utvecklingsprojekt kring medicinsk support samt utbildningsrevisionen 
• Landslagsgymnasternas egna berättelser 
• Presentation och diskussion kring framtidsplaner och ambition för landslagsverksamheten 2017-2020 

• Möjlighet för diskussion med topptränare, sportchefer och styrelsemedlemmar från föreningar i från alla discipliner 
• Möjlighet till specifikt program planerat av respektive kommitté  

Fredag och lördag genomförs med ett gemensamt program och söndagen blir uppdelat disciplinspecifikt. Söndag morgon 
presenterar respektive landslagsledning planerna för kommande året och målbilden på längre sikt vartefter respektive kommitté 



 

 

 

under ca. 3 timmar har möjlighet för ett program enligt eget önskemål tillsammans med deltagare inom just er disciplin. Vi hoppas 
att ni tycker att helgen verkar spännande och att ni vill ta tillfället i akt att samtala inom er disciplin!  

Återkom senast den sista september (OK att återkomma 5 oktober efter kommittémötet, Louises anm) med besked om ni avser 
använda tiden på söndagen och delge då gärna första tankar kring vad ni avser använda tiden till. I utformningen av ert specifika 
program bör ni ha i åtanke att målgruppen är föreningar med elitverksamhet, så alla föreningar kommer inte att vara 
representerade. 

Vi hoppas att samtliga i kommittén vill och kan närvarande under helgen, så förmedla datumet vidare så att alla i kommittén kan 
boka in helgen på en gång! 

Detaljprogram för fredagen och lördagen kommer att skickas ut under hösten.  

Tveka inte att höra av er om ni har frågor eller funderingar! 

Hälsningar 
Johanna, Pia och Jonas 

 Beslut att utnyttja tiden.  

Louise återkopplar till Gymnastikförbundet.  

 

 Fokus på tävlingssystem fr o m 2018; nerifrån och upp.  

Louise tar upp med Gymnastikförbundet; med tanke på ämne  

borde det vara kommittén för 2017-2018 som driver träffen.  

 

 

3. Årets Prestation och Årets Gymnast 

 

Vi använder samma pris som 2015; liten pokal med stjärna.  

Louise köper in. 

 

4. Priser till Svenska Cupen-totalen 

 

Priser till Svenska Cupen-totalen måste köpas in, brådskande – har troligtvis fallit mellan stolarna i 

Gymnastikförbundets omorganisation. Thérèse kollar vad vi har haft som pris, Louise ser till att Anna på 

kansliet köper in priserna.  

 

Har Linnéa Larsson fått sitt tredjepris för DMT 2015 (som blev fel)?   

Thérèse följer upp – annars måste vi lösa när vi beställer 2016 års priser. 

 

 

5. Diskussion kring Uppsala Cup/tävlingsupplägg fredag-lördag 

 

Tävlingsmässigt; 2015, då kval + final gick på en dag, var för komprimerat – tävlingen/dagen blev inte bra 

för gymnasterna - den diskussionen fördes redan då. Därför gick fredag-lördag ut redan i 

arrangörsförfrågan. I år är vi dessutom närmare 100 fler starter än förra året. 

 

HT16 har vi räknat på fem uppvärmningsvarv/gymnast för trampolinkvalet och sex 

uppvärmningsvarv/gymnast för DMT-kvalet. Vår utgångspunkt är att göra en bra tävling för gymnasterna. 

Ge dem chans att förbereda sig och värma upp för en säker -och rolig- tävling. Vi har dragit ner på 

uppvärmningen jämfört med tidigare år, men det finns också en gräns för hur mycket man kan dra ner 

på tiden, för gymnasternas skull. 

 

Upplägget passar dessutom sekretariat och domare, som behöver få några minuter mellan klasserna.  

 



 

 

 

Vi står kvar vid att det handlar om en rikstävling/år med upplägg fredag kväll-lördag, och att vi dessutom 

försöker alternera mellan Stockholm/Göteborgs-trakten. Detta för att gymnasterna ska få en gemensam 

lördagskväll med god tid för social samverkan (utan någon tid att passa - för att sova i god tid inför 

tävling på söndag). 

 

Diskussionen går vidare till antalet gymnaster vi har på Svenska Cupen – vilket också är kopplat till att vi 

är en liten disciplin; få tränare och domare/förening gör att de flesta gymnaster tävlar på samma 

tävlingar. Vår regionsverksamhet fungerar inte (i den utsträckning som skulle behövas), istället växer 

tävlandet på riksplanet.  

 

Vi, som personer, är besvikna över framförallt tonen i inlägg som publicerats på Facebookgruppen 

’Trampolinsverige’ – det ligger ett stort ideellt engagemang bakom kommittéarbetet.  

 

Synpunkter är givetvis välkomna, gärna på ett trevligt och konstruktivt vis – i våra officiella kanaler.  

 

Vi, som kommitté, utgår framförallt utifrån gymnasternas bästa; det är dem som ska prestera och vilja 

fortsätta inom gymnastiken. Vi försöker också göra det bästa för hela verksamheten; domare, tränare, 

organisationsledare, publik, osv. Vi känner oss trygga utifrån att vi arbetar utifrån Svensk Gymnastik Vill och i 

enlighet med Gymnastikförbundets utvecklingsmodell.  

 

Eftersom vi kontinuerligt växer som idrott, behöver vi troligtvis tänka ordentligt utanför ’boxen’ för att 

bygga smarta tävlingshelger framöver.  

 

Som vi har det idag; med befintligt deltagarantal, tar en tävling med endast one touch för trampolin och 

two touch för DMT tiden 10.00-18.00. Ackreditering från 09.00, domar- och ledarmöte 09.30 – ingen 

lunchrast… D v s åtta timmar utan någon paus eller uppvärmning. Dessutom växer vi varje år; i klass 3 

krävs bara 2-3 deltagare till så behöver vi ytterligare startgrupper.  

 

Skulle vi ha fler domare skulle vi lösa större tävlingar; med fler podier parallellt. Där hjälper inte 

straffavgift på sikt, alla föreningar behöver ha rätt antal domare i relation med antalet gymnaster.  

 

Diskussionen behöver stötas och blötas under nästa år – och brett. Första tillfälle att diskutera detta – 

igen – är vid elitföreningsutbildningen den 20-22 januari. (Inbjudan kommer inom kort via 

Gymnastikförbundet.) 

 

 

 

6. Nästa möte 

 

Fokus på remissvar för tävlingsregler samt Årets Gymnast och Årets Prestation; tisdagen den 11 

oktober. Louise lägger ut en påminnelse om att svara om regeländring + Thérèse tar upp på ledarmötet 

vid Frölundacupen. Alla inkomna svar läggs i Dropbox.   


