
 

 

 

 

 

Möte med Trampolintekniska kommittén  

2016-03-16 via Skype 

  

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

Alex Frejemark, Johan Ekenberg samt Jenny Söderlund (förbundskapten, adjungerad). 

 

1. Varvet runt 

  

Thérèse: Upplands Väsby fungerar som värdförening för SM 2016 – tillsammans med 

organisationen från Svenska Gymnastikförbundet (som är större än en ordinarie 

rikstävling). 

 TK Levo och Västra Frölunda TK har fått besked om att de arrangerar Svenska Cupen 

2 respektive 3 under hösten 2016. 

 En återkoppling från tävlingen UVGK Cup, är att golvet under herrarnas trampolin 

närmast domarpodiet gick sönder under lördagens kvaltävling. Detta åtgärdades till 

söndagen.  

Louise: En stor eloge till Upplands Väsby GK som genomfört, än en gång, en mycket fin 

rikstävling. Också en stor eloge för initiativet att lyfta fram EM-delegationen för 

presentation i samband med finaldefileringen. 

 Kommer att fungera som Gymnastikförbundets ansvarige för SM16. Åker på kick-off i 

Norrköping tillsammans med kollegorna Jesper för tricking och Emelie för 

kommunikation.  

 Diskuterade hall och datum med Norrköpings projektledare i måndags, vi kommer att 

dela hall med Roller Derbyn som behöver lägga sin tävling lördag-söndag. Vi hade 

visserligen önskat helgen för vår tävling, men har fått besked från SVT att de inte 

kommer kunna sända från oss lör/sön då bl a simningens tävlingar genomförs. Fri 

takhöjd 9,20/9,30 meter, vilket räcker enligt tabell över seniorherrarnas rekord för 10 

höga och vilken takhöjd som krävs då. 

  Diskuterade datum med SVT:s ansvarige under dagen, som återkommer senare i 

veckan, troligtvis är det bäst chans att få sändning fredag eller måndag. Logistikmässigt 

vore kval torsdag och final fredag då ett alternativ för oss.  

Alex: Förberedelser inför Frivolten Cup – en påminnelse om FIG-licenser behövs.  

IK meddelar berörda föreningar/lägger ut en notis på hemsidan; påminnelse om FIG-

licens samt vem man kontaktar och med var för information/bilagor.  

Mats: Jättebra tävling, Svenska Cupen 1. Tidsschemat diff:ade 10 minuter på två dagar, vilket 

är ett bra betyg. Time of Flight-maskinerna funkade som de ska hela helgen. GK 

Frivolten har nu tagit med dem ”hem till Herrljunga” inför Frivolten Cup.  

Johan: Information om antal finalister meddelades ej under ledarmötet! 

 Mats ansvarig för att göra en checklista vad som ska meddelas under varje 

ledarmöte – och att vi också får in rutin på ”övriga frågor” som ska meddelas så vi 

inte tappar några bollar.  



 

 

 

Diskussion kring domare som hjälper till som tränare under uppvärmning – ej klädda i 

träningsoverall enligt reglerna; vi diskuterar att det också ska vara praktiskt 

genomförbart att deltaga på rikstävlingar och att vi inte får göra det för svårt för våra 

föreningar. Vi är en liten disciplin med få föreningar med få ledare, och som också har 

flera funktioner. Det finns ingen säkerhetsaspekt i att hjälpa till under uppvärmningen i 

domarklädsel.  

 

 

2. Regionstävlingar 

 

Pilottävling genomförd enligt 

artikel. Ännu inget spikat 

koncept, utan vi provar oss 

fram. 

Den största responsen var kring 

att alla i de lägre klasserna fick 

medalj; vilket gjorde majoriteten 

’överlyckliga’..!  

Syftet är att attrahera 

nystartade klubbar och för att få 

enklare insteg till 

tävlingstrampolin. 

Västra Frölunda TK arrangerar 

regionstävling i april och 

kommer att genomföra 

tävlingen med samma upplägg. 

Frågor kom kring 

resultatredovisning i synkron 

men ej i DMT; vi hänvisar till att 

klass 4 och synkron är Svenska 

Cupen-förberedande. DMT-

klassen däremot är ett större 

steg upp till Svenska Cupen. 

Alex genomför Trampolin steg 1 

med både Trollhättan och Vara 

under vårterminen och visar 

dem på regionstävlingarna.  

Även Upplands Väsby GK 

kommer att arrangera 

regionstävling – i maj – och vill 

testa upplägget. 

 Alex skickar inbjudan till 

Thérèse.  



 

 

 

Några gymnaster saknade poänglistor (ej resultatlistor) vid tävlingen i Frivolten – det måste vara en 

kommunikativ miss via föreningarna från ledarmötet. Gymnasterna har möjlighet att få sin egen poäng i 

sekretariatet.  

Beslut att ändra skrivningen; att vi rekommenderar att trampolin, synkron och DMT arrangeras vid 

regionstävling.  Alex ansvarar för att skrivningen justeras.  

Region Väst har en trampolinkommitté som gärna vill vara mer aktiva. 

 Alex tar upp kontakten via Paula Nordöen.  

Frågan under tävlingen i Frivolten kom också upp; om arvodering för regionsdomarna. Vi diskuterade 

det ideella engagemanget och vårt beslut är egentligen endast att inte höja startavgiften. I Herrljunga 

höjdes den redan med 25 kr för att täcka kostnaden för medaljerna. Vi lutar åt att inte arvodera 

regionsdomarna men bordlägger frågan. 

 

 

3. Utbildning 

 

DMT-utbildning, ekonomin och förutsättningarna ej klara 

 Johan följer upp med utbildningsenheten 

 

Trampolin steg 4, kritik för att materialet ej är korrekturläst och innehåller språk- samt layoutfel. 

Vi diskuterar också omlicensering och nytt tillfälle för steg 4 för tränare som missade utbildningen i 

december 2015. Inga nya beslut togs.  

 

 

4. UEG-läger 

 

10 000 kr finns i budget, två förslag finns:   

Att öppna upp för intresseanmälan en tränare + 1-2 gymnaster, 

alternativt att använda dem till JR-ansvarig kopplad till landslaget. 

Idag finns ingen JR-ansvarig kopplad till landslaget, men det är ett behov som såväl FK Jenny och 

landslagschef Jonas Juhl ser. Satsningen skulle då börja 2017 och likna det arbetssätt som KvAG 

utnyttjar; vilket fått mycket positiva reaktioner.  

Kommittén beslutar att budgeten ska användas till en ev blivande JR-ansvarig, då det gynnar fler 

föreningar. Det är ett enkelt vis att sprida kunskapen, vilket vi tycker är viktigt. UEG-lägren har mycket 

gott anseende och är mycket populära i utbildningssyfte.  

 Jenny tar frågan vidare och återkopplar till kommittén om det inte blir klart med JR-ansvarig, så vi kan 

skicka någon annan.  


