
 

 

 

 

 

Möte med Trampolintekniska kommittén  

2016-04-12 via Skype 

  

Närvarande: Louise Nordenberg (ordförande, vid tangenterna), Thérèse Nordfors, Mats Göransson, Alex 

Frejemark, Johan Ekenberg samt Jenny Söderlund (förbundskapten, adjungerad). Saknades gjorde Linnéa Ågren. 

 

1. Varvet runt 

  

Thérèse: Har haft möte med Uffe, enkäten är klar 

– inspirationsdagen blir i augusti, Upplands Väsby.  

Mats: Regionstävling i Frölunda med ca 100 starter, åtta olika föreningar – varav Borås och 

Värnamo de som inte tävlar även på riksplanet.  

Diskussion: 

Närmare 30 deltagare i klass 4, men klass 7-8 relativt få deltagare. Ett frågetecken är 

om klass 7 ligger för nära klass 6?  

Använde i princip samma upplägg som Grodhoppet, men med uppvärmning inför varje 

klass – vilket uppfattades som bättre. Man kan komma och köra sin klass, prisutdelning 

i samband med klassen efter – och dagen blev lugnare för alla, inklusive domarna. 

Det vore positivt om namnen räknades upp vid medaljutdelningen.  

Väsby arrangerar Elefanthoppet i maj, där kommer det bli medaljer till alla som tävlar i 

klass 7 och 8. 

En kommentar från Alex, som ansvarar för projektet, är att det är kul att föreningarna 

provar lite olika upplägg.  

Jenny: Rapport från ett fantastiskt lyckat EM. Delegationen fungerade bra – med tydlig 

fördelning av tränarnas respektive uppdrag.  

Alex: Hjälper Gymnastikförbundet Väst med omlicensering Trampolin steg 2 (sker via 

skriftligt prov). Ett frågetecken från en ledare som tidigare haft steg 3/4 som nu vill 

omlicensera sig på åtminstone steg 2 för att ha licens – vilket givetvis är möjligt.  

 Frivolten Cup är fulltecknat, ca 530 starter..! DMT-domare saknas. Ett frågetecken 

uppkom kring regionsdomare på Frivolten Cup – men det är minst nationell domare 

som gäller.  

 Har funderat en del kring kravsystemet för Svenska Cupen,  

sätter ihop ett förslag att förmedla till kommittén.  

Louise Planeringen inför SM-veckan 2016 är i full gång, kick-off med organisationen i 

Norrköping + Riksidrottsförbundet + SVT söndag-måndag den 10-11 april. Kval 

måndagen den 11 juli och TV-sänd final tisdagen den 12 juli (17.45-19.00). Samarbetet 

med Pernilla och Robert från UVGK fungerar mycket bra. Under SM-veckan kommer 

även trickingen att deltaga – från Gymnastikförbundet.  

Johan:  Inget att föredra. 



 

 

 

2. Dispensansökan USM 

Inkommen ansökan om åldersdispens för USM från Gefle GF; en gymnast född 2004. Kommitténs svar 

är att inga åldersdispenser ges.  IK (idrottskonsulenten( meddelar föreningen.  

3. UEG-läger 

Klart med en representant (tränare) till UEG-lägret. Förfrågan läggs ut på hemsidan, finns plats för 

ytterligare två tränare och fyra gymnaster att åka på egen bekostnad. Kommitténs beslut är att vi öppnar 

upp för tränare med minst Trampolin steg 3. Principen ’först till kvarn’.  Louise lägger ut på hemsidan.  

4. SM-veckan 2017 

En fråga om intresse kring deltagande även vid SM-veckan 2017 har kommit från Gymnastikförbundet. 

Arrangemanget går då i Borås – och den lokala föreningen är intresserade av att arrangera trupp och 

även trampolin; med hjälp från van arrangör. Kommittén är överens om att vi absolut är intresserade. 

Louises input, som jobbar med SM-veckan 2016, är att området ligger bra med flera trampolinföreningar 

i närheten. En idé är att en förening kan hjälpa Borås med tävlingen, en förening kan ta ansvar för 

utomhustävling, en förening kan ta ansvar för prova på.  Louise meddelar Johanna Persson.  

5. EM 2020 

Förslag att IK gör en förstudie till att arrangera EM 2020. Kommittén är enig om att det är en bra väg att 

gå vidare med.  Louise gör en skrivelse till GS (generalsekreteraren).  

6. DMT-utbildning 

Pilotutbildning á 2 dagar (16 lektionstimmar), Tommy Nordfors utbildare – med stöd av Johan. 

Förkunskapskrav Trampolin steg 2. Efter pilotutbildningen kan ordinarie utbildning spikas; upplägg, krav, 

längd osv.  Johan tar vidare, det som ligger närmast är att göra en budget som håller tillsammans med 

utbildningsenheten.  

Bordläggs: Utbildningskrav DMT?  


