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Möte med Trampolintävlingskommittén 2017-02-07 
via Skype  
 
Närvarande: Thérèse Nordfors(ordf), Johan Ekenberg(anteckningar), Linnéa Ågren, 
Mats Göransson, Alex Frejemark, Jenny Magnusson 

 

1. Arbetsfördelning i kommittén  

 Bordläggs till nästa möte 
 

2. Beslut vårens tävlingar USM/JSM, Svenska Cupen 2  

 Två ansökningar har kommit in för att arrangera U/J-SM. 
Kompletterande information behövs från båda 
föreningarna avseende vilket datum de tänkt att ha 
tävlingen samt utrymmesfråga för DMT-tävlingen hos 
den ena och utrustningskrav enligt reglemente hos den 
andra. Thérèse tar kontakt med båda föreningarna. 

 Ingen arrangör har ansökt om Svenska Cupen 2 vilket 
gör att det i dags läget inte ser ut som att denna tävling 
kommer att kunna genomföras. 

 
3. TrK rep på UVGK Cup. USM/JSM, Sv Cupen 2 och SM  

 Svenska Cupen 1, UVGK Cup  Jenny 
Magnusson 

 U/J-SM    Mats Göransson 

 Svenska Cupen 2,    Johan Ekenberg 

 SM, Borås   Alex Frejemark 
 

4. Dispens domare vid anmälan till UVGK Cup  

 Eftersom alla domare måste ta om sina licenser så finns 
det inga godkända domare när anmälan till Svenska 
Cupen 1 skall göras, därför beslutas att det finns en 
generell dispens vid anmälningstillfället avseende 
godkända domare, dock skall det fortfarande anmälas 
rätt antal domare och med namn. De personer som 
anmäls som domare skall vara anmälda till någon av de 
uppdaterings eller nya domarutbildningar som är 



 

 

 

planerade. Om det sedan skulle visa sig att någon inte 
blir godkänd på kursen så får föreningarna presentera 
ett nytt namn senare men utan någon av de påföljder 
som finns i våra reglementen. Johan skickar in till 
förbundet för att lägga ut på hemsidan som en notis. 

 
5. Tävlingsrapport  

 Mall för tävlingsrapport finns i vår Dropbox. Mallen skall 
uppdateras innan SvCup 1 med en del där vi skall skriva 
underlag till notis på hemsidan samt påminnelse att 
bifoga en eller flera bilder kopplat till notisen när den 
skickas in. Johan uppdaterar mallen innan nästa möte.  

 
6. Reglementena – hur långt har vi kommit  

 Uppdatering inte klar, inväntar mer information ifrån de 
internationella utbildningarna. 

7. Regionsprojektet – vad gör vi/hur går vi vidare  

 Till nästa möte skall ett upplägg och vilka som 
engageras i arbetet presenteras. Underlag från 
Utvecklingshelgen skickas av Thérèse till Alex. Alex 
samordnar gruppen.  

 
8. Budget och utfall  

 Budget för 2017 saknas kopplat till respektive tävling, för 
kommitteen samt projekt har vi fått en grov budget. 
Utfallet för 2016 är mycket oklar samt vi saknar 
redovisning av straffavgifter. Thérèse försöker få fram 
mer info till nästa möte.  

 
9. Kommittéträff i nära framtid, Var? När?  

 Ta fram olika alternativ och presenterar detta så snart 
som möjligt för övriga i kommitteen. Thérèse ansvarig 

 
10. Att göra lista  

 Presenterad lista läggs upp på Dropbox. Hur vi skall 
hantera listan tas upp på nästa möte. 

 



 

 

 

11. Övrigt  

 Inget att rapportera 
 
12. Nästa möte 

 Den 7 mars klockan 20.00 via Skype alternativt ett 
fysiskt möte runt detta datum. 

 


