
 

 

 

 

Minnesanteckningar möte med trampolintekniska kommittén 

Stockholm lördagen den 5 mars 

 

(Nya) Idrottens Hus; Skansbrogatan 7 – Skanstull 

 

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

Linnéa Ågren, Ulf Andersson (idrottskonsulent). Saknades gjorde Alex Frejemark och Johan Ekenberg,  

14.00-16.00 även utbildningschef Pia Josephson.  

 

 

1. Någon respons kring höjda startavgifter? 

 

Linnéa – inte hört något 

Louise – inte hört något 

Ulf – inte hört något 

Thérèse – inte hört något – egen reflektion; som arrangerande förening chans att få en 

vinst på att arrangera tävling när tekniken redan finns  

Mats – förmedlad feedback; som förälder dyrt – särskilt vid flera barn som tävlar i flera 

klasser + saknade upphandlingsförfarande 

 Det vi köper är kunskap, maskinpark, mjukvara, streaming osv. Ett snabbt beslut 

krävdes – och det fanns bara ett färdigt alternativ; som vi dessutom är mycket nöjda 

med (både tekniskt, supportmässigt och ekonomiskt). Vårt budskap är fortfarande att 

beslutet gynnar kvaliteten på våra rikstävlingar och underlättar för 

arrangörsföreningarna. Per gymnast är dock kostnaden högre.  

 

Utvärdering efter Svenska Cupen 3 hur vi ska arbeta framåt.  

 

 En nackdel att knappa dubbelt vid anmälningar; både på gymnastik.se och sedan i 

Sporttec. Via vår admin får vi kontaktuppgifter till alla föreningar, kontaktperson, vart 

fakturan ska gå. Ulf ställer frågan till Robert om vi framöver kan hoppa över anmälan 

på gymnastik.se och anmäla endast via Sporttec.  

 

2. Arrangörer 2016 

 

Svenska Cupen 

Arrangörsförfrågan; TK Levo söker Svenska Cupen 2 – och kan också tänka sig 

Svenska Cupen 3. Västra Frölunda TK söker Svenska Cupen 3. Godkännes; TK Levo 

Svenska Cupen 2 respektive Västra Frölunda TK Svenska Cupen 3 – Thérèse meddelar 

arrangörerna.  

 



 

 

 

Återkoppling från Uppsala GF, saknar lokal (kopplat till den ekonomiska aspekten). 

Intresse finns troligtvis att arrangera tävling under 2017.  

  

Beslut: Ev utgår Svenska Cupen 4 – beroende på USM/JSM kompletterat 

med en öppen klass. TRK:s priser; Årets Gymnast + Årets Prestation delas 

ut under Svenska Cupen 3. För totala Svenska Cupen räknas 2 av 3 

tävlingar under 2016; istället för 3 av 4. Delas då ut i samband med 

prisutdelningen på Svenska Cupen 3. Ingen större galakväll arrangeras 

under 2016.  

 

Vad kommer det sig att ingen sökt Svenska Cupen 4? Frölunda – arrangerat tre år i rad 

– gick plus minus noll på banketten istället för intäkt (primärt upplever 

arrangörsföreningarna att det är maten det går att göra en vinst på).  

 

Vårt medskick är att inga krav finns på banketten. Gymnasterna verkar (och vi är!) 

mycket nöjda med banketten i Frölunda. Vi vill behålla konceptet – men det finns inget 

krav på själva tillställningen. Frölunda la ”ribban högt”. (Dock inställd under 2016 om 

arrangör för en fjärde deltävling saknas.)  

 

USM/JSM 

Finns möjlighet att Klippans GK, som visat intresse, arrangerar USM/JSM – annat 

datum? HT16. Kan datumet 25-27 november för Svenska Cupen 4 vara ett alternativ? 

Och då stryka Cupen-tävlingen och ha en öppen klass i samband med USM/JSM, med 

observation för takhöjden. (De hopparna som ev får problem med takhöjden tävlar 

ändå i England början av november + har samling på Bosön helgen efter.) Prio 1 – 

individuell trampolin, prio 2 DMT – prio 3 – synkron. Thérèse stämmer av med 

Klippans GK.  

 

SM 

Då vi saknar arrangör för SM avsäger vi oss prova på och utomhusaktivitet – i form av 

mer utomhustävling. Louise svarar Annika Nykvist om ute-SM plus tackar nej till prova 

på via Östergötlands Idrottsförbund.  

 

Vi har önskat SM i Norrköping under helgen. Preliminärt vill SVT inte att vi tävlar 

under helgen. ’Flatfloor’ – uppblåsbara golv runt trampolinerna ett alternativ – 

användes på USM/JSM.  

 

35 000 kr finns i budget + intäkterna från startavgifter; ca 13 000 kr 

= 48 000 kr. Kan vi lägga till en deltagaravgift?  

 

Utgifter – redskap, transporter, domararvoden, TRK-rep, funktionärer, RF-tecken. 

Dyrast är redskap och transporter. Kan vi ta via Eurotramp i samarbete med Frivolten?  

 

Sekretariat – check 

8 funktionärer – check via föreningarna (varsin) – Louise lägger ut info på hemsidan 

6 passare, 1 floormaster, 1 sekretariat, 1 sjukvårdare 



 

 

 

 

Sekretariat – 8 000 kr 

Redskap och transport – ca 25 000 kr 

Flatfloor – ca 5 000 kr 

 

Speaker – omkostnader ca 3 000 kr – tillfråga Claes Nyberg – Thérèse tillfrågar 

Redskapsansvarig – stäm av med Väsby – Thérèse stämmer av (undantaget 

Eurotramp/LEG/Frivolten – Ulf)) 

Tävlingsledare – omkostnader ca 3 000 kr – Pernilla/Claes Nyberg – Thérèse tillfrågar 

TRK-rep – omkostnader ca 3 000 kr – preliminärt Mats (beroende på semester) 

 

Kontaktperson SM-veckan trampolin – Louise – från Gymnastikförbundet  

 

3. ToF 

 

Testtävling inför EM; ”den gamla” (FIG-godkänd) – mitt i en serie; svarta fyrkanter. 

Hände flera gånger. Kan det vara batteriet som är fel på?  

 

I Väsby under Svenska Cupen 1 blir det inga problem eftersom alla maskiner finns på 

plats – men det är bara den FIG-godkända som innefattas av vår sekretariatslösning 

(eftersom de nya är så stora att transportera).  

 

Mats ser över ToF-maskinen (den FIG-godkända).  

 

De ”nya maskinerna” ska tas med från respektive arrangemang av nästa arrangör. 

Thérése kommunicerar till årets arrangörer.  

 

+ Ingen ekonomi för nya maskiner under 2016. Inför 2017 eventuellt nya regler – där 

maskinen mäter vandring. Vi behöver lägga upp en plan för finansiering av nya 

maskiner, ev redan inför 2017. Ett alternativ skulle vara att höja startavgiften ca 10 kr 

och arrangörsavgiften med motsvarande – Gymnastikförbundet betalar maskinerna och 

verksamheten betalar av under ca tre år. Vi avvaktar och ser CoP 2017-2020 om nya 

regler för vandringar sker. Troligtvis inte, sådana maskiner finns inte på marknaden 

idag. Frågan bordläggs till kvartal 4. 

 

4. Steg 4 

Komprimerad utbildning för dem som gått steg 4 tidigare och behöver omlicensera sig; 

giltig t o m nästa steg 4-utbildning går (förhoppningsvis inom 2-3 år beroende på 

underlag). Examination. Utbildningen ska ske innan slutet av kvartal 2. Aktuella tränare, 

som ska omlicensera sig, får tillfällig dispens fram tills utbildningen genomförs. Louise 

tar vidare via utbildningsenheten.  

 

 

 

 



 

 

 

5. Sekretariat 

 

Avtal måste skrivas – Ulf ansvarig.  

”Startanvisningar” till arrangörsföreningar – Thérèse ser till att Robert gör en lista vi 

kan publicera på hemsidan.  

 

6. Att göra 

Diskussioner utifrån att göra-listan: 

 Övrigt: Tre domare för över 15 gymnaster/rikstävlingar – gäller fr o m 2017 

Louise lägger upp information på hemsidan.  

G ser till att informationen förmedlas vid ledar- och domarmötet på UVGK Cup. 

 Under Svenska Cupen 1 gäller både de nya och gamla reglerna för klass 2. 

Ulf uppdaterar reglerna. 

Louise lägger upp informationen på hemsidan. 

 

7. Övrigt 

 

Beslut: Inga extra samlingar vid Svenska Cupen under 2016, tävlingarna har växt sig för 

stora för att ta det utrymmet – i det här formatet och i det här tävlingsformatet. De 

absolut viktigaste puckarna kommuniceras via respektive ledarmöte. (Och hemsidan hålls 

uppdaterad.) 

 

 

14.00-16.00 Pia Josephson (chef för utvecklingsavdelningen, Svenska 

Gymnastikförbundet) 

 

1. Introduktion Svensk Gymnastik Vill 

För två år sedan, på förbundsmötet, tog vi (alla föreningar) ett beslut kring  

Svensk Gymnastik Vill…  

 Vi har tagit en resa från att prata –och leva - stadier. 

 Till att också prata –och leva - nyckelfaktorer. 

 

2. Kommittéinstruktioner 

2-års utvecklings- och tillväxtplan (årlig uppdatering för att säkerställa kontinuitet). 

Konkretiseras genom aktivitetsplan för det kommande året. Aktivitetsplanen ska beskriva hur 

arbetet ska genomföras med:  

 Aktiviteter för disciplinen i syfte att attrahera och behålla så många som möjligt 

http://gymnastik.se/Om-oss/SvenskGymnastikVill/
http://gymnastik.se/Om-oss/SvenskGymnastikVill/


 

 

 

 Säkerställa genomförandet av nationella tävlingar inkl utvecklingsaktiviteter av 

tävlingssystemet och strukturer 

 Disciplinspecifika utbildningar (teknik och domare)  

I nära samarbete med de strukturer som finns för disciplinen; regioner, föreningar, andra 

discipliner samt i viss omfattning landslagsverksamheten. Kommittén ska utgå från att bidra till 

införandet av utvecklingsmodellen för Svensk Gymnastik samt uppförandekoden.  

 

3. Strategi tävling 

Varför? Nå Vision 2020, utgå från utvecklingsmodellen, efterleva uppförandekoden.  

Styrdokument 1; Svensk Gymnastik Vill. 2. Kommittédirektiv (ännu ej kommunicerade till 

100%). De som behöver justeras: Riktlinjer för svensk landslagsgymnastik, handlingsplan för 

respektive landslag görs om tre år – mästerskapsriktlinjerna behöver ses över (t ex uttagning 

till mästerskap). Nationella tävlingsbestämmelser och bedömningsreglementen, översyn och 

utveckling av utbildningsutbudet. Vi saknade – vad gäller för tävling?  

Och det finns nu i strategi tävling. Ska säkerställa så att den är relevant för den som tävlar för 

första gången såväl som den som tävlar OS. Framgången ska baseras på svensk gymnastiks 

utvecklingsmodell.  

Baseras på att träna smart, minska skadefrekvens och skadeuppehåll (förslitningsskador och 

inte trauman), nyttja tillväxtperioder och bygga socialt och mentalt starka individer. 

(Nyckelfaktor: Träna smart.) 

Vill gå från avhopp i unga åldrar till ett långsiktigt engagemang. (Nyckelfaktor: Träna långsiktigt.)  

Gymnastikförbundets roll förtydligas och resurser optimeras. Målet måste vara att utveckla  

–och inte upprätthålla strukturer (Nyckelfaktor: Kvalitetssäkrade strukturer.) 

Att fler ska nå de idrottsliga målen (medaljer på mästerskap) – troligtvis genom ökad flexibilitet 

i användandet av stöd och resurser och inte genom statisk resurstilldelning. (Nyckelfaktor: 

Under ständig utveckling.) I vårt fall, konkret, prioriteringarna bland disciplinerna försvinner.  

Prestationsbegreppet: Teknisk, taktiskt, mental, social, kulturell samt kontextuell 

förmåga. Det är sex saker vi ska lägga, mer eller mindre, samma resurser för. 

Tidigare tekniskt starka – men skiftande på övriga parametrar.   

Det är insatsen, prestationsutvecklingen genom utveckling i olika stadier som leder till 

idrottsliga resultat, och det är denna som också ska belönas.  

(Fått svar i dagarna att Gymnastikförbundet får ekonomiska medel för att jobba med 

prestationsbegreppet – hur vi kan jobba/mäta annat än resultat.) 

Gymnastikförbundet ska öka utvecklingsinsatser för tävlingsgymnastiken genom att minska 

upprätthållandet av strukturer. 

Den kontextuella förmågan i närmiljön relaterar till att utvecklingen primärt sker i föreningen, 

men inte att den aktive till alla pris ska bevaras i en förening. 

http://gymnastik.se/Startsidenyheter/fore2013/2012Annat1/JuliAugSept/NuskaVision2020bliverklighet/


 

 

 

Strukturellt går tävlingsgymnastiken från att organiseras som isolerad företeelse till att bygga en 

idé kring tävlingsgymnastik som en långsiktig utveckling och upplevelse.  

Tävlingsgymnastikens alla delar ska verka för en ökad tillväxt.  

Hur förverkliga strategin? (Åtgärdsområden.) 

 Vi satsar mer på de nationella tävlingarna och sociala sammanhangen 

 Vi fördelar resurser i relation till utvecklingskraft  

 Vi går från statiska landslag och resurskrävande beslutsstrukturer 

 Vi satsar på utvecklande miljöer och sammanhang för fler – 

 hur kan vi hjälpa föreningar? Vad kan vi stimulera till för beteende?  

Verksamhetsregioner? Kompetenstillförsel? Långsiktiga hoppandet.  

 Vi utvecklar upplevelsen, mervärdet och möjligheten till längre karriär  

 Vi tänker till hur vi utvärderar innan vi utvärderar (och innan vi planerar)  

 Vi säkerställer rätt och relevanta styrdokument och instruktioner 



 

 

 

4. Omorganisation på Gymnastikförbundet 

 

5. Större utvecklingsprojekt 2016 

 Revidering utbildningssystemet 

 Spridning verksamhetsinnehåll ungdom och unga vuxna (bl a GympaKidz och AMT) 

 Anläggningstillgång – sedan 2001 – annat grepp; långsiktigt stöd till regioner och 

föreningar (fem typer av anläggningar; befintliga hallar bättre redskap, nybyggda hallar 

med redskap, öka antalet specialhallar för tävlingsgymnastik, verka för motorikhallar 

för ungdomar – som i Kalmar - och motorikhallar för barn). De flesta hallar innehåller 

trampoliner! Vad finns in våra hallar och vad blir trampolins förhållningssätt?  

 Medicinska stödet till verksamheten och landslaget specifikt 



 

 

 

Bordläggs till 15/3 (extrainsatt Skypemöte) då Alex och Johan är med: 

o Varvet runt – inklusive uppföljning från möte 3 mars 

o Läget kring regionsverksamheten?  

o Trampolin steg 4; antal godkända/icke godkända? Uppföljning; licens under tiden? 

Omtentamen/licensering, hanteras hur? Fler utbildningsfrågor?  

Att prata vidare om som berördes under detta möte: 

o Klasserna måste bli så stora att vi får tävling i dem – men nu är vissa klasser för stora 

o Synkron – två klasser?  

o Antal finalplatser? (Idag väldigt svårt att gå till final i vissa klasser)  

o Saknas regionstävlingar i hela Sverige utom Väst och i viss mån Syd – stort problem 

o Arbetsgrupp för regionsverksamhet och regionstävlingar; verksamhetsregioner istället 

för geografiska regioner – prio ”vår region Öst” – innefattandes Upplands Väsby, 

Åkersberga, Uppsala och Gävle – för att koppla på fler. Prio att starta upp! 

o Hur gör vi med förbundsmötet? Louise följer upp.  

 

Bordläggs (som ej hanns med under detta möte): 

o Ekonomi 

o EM 2020 

o Läget kring större forum att samlas på?  

o Vad vill nya föreningar ha hjälp med?  

 

 

 

 

 

 


