
 

 

 

 

 

 

Skypemöte med Trampolintävlingskommittén 

2017-04-04 

Närvarande: Thérèse Nordfors (ordf) och (anteckningar), Jenny Magnusson, 

Mats Göransson, Alex Frejemark, Johan Ekenberg, Linnea Ågren, Jenny 

Söderlund 

 

1. UVGK Cup, utvärdering av vandring/ruta mm 

Resultatpublicering på hemsidan, synkronmaskinerna 
Vi hade lite problem men vandringskamerorna, dom var inte helt 

stabila, framför allt inte på herrpodiet. Där tappade man internet 

ibland och då slutade kameran att fungera. Hur mycket skall zoomas 

in? Några tycker att det var svårt att se rutan ordentligt. Robert bör få 

lite feedback från vandringsdomare för att kunna ordna det bättre. 

Therese skickar en fråga till dom som var vandringsdomare. 

 

2. Reglementen  
Vi tittade igenom och korrektur läste alla reglementen och godkände 

dessa, för att sedan kunna skicka dom för att läggas ut på hemsidan 

 

3. Regionsprojektet  
Alex skall ta tag i det, mail skall skickas ut inom kort för att skapa en 

grupp som kan jobba med detta, status på det fås vid nästa möte 

 

4. Alla kan hoppa, Attrahera nya föreningar - arbetsnamn 

Vi måste byta namn då många förknippar namnet med verksamhet 

för barn/vuxna med särskilda behov ”Alla kan gympa” 

Johan vill ha underlaget från enkät från förra året, Therese lägger i 

dropboxen. Utkast för Introduktion och Uppstartserbjudande ligger i 

dropboxen. 



 

 

 

5. Svenska Cupen resultat/lagtävlingen, hur skall vi göra med 

detta så det inte faller mellan stolarna, G (Mats) har huvudansvaret 

och delar ut uppgiften eller sköter den själv. 

 

 

6. Övrigt 

 
Beslut om att Jenny åker som domare till World Games. 

 

Johan ordnar en domarlista till hemsidan så att den är uppdaterad. 

Så att man kan hålla koll på vem som dömer vad under året. Mailar 

den till utbildning/Trampolin 

 

Alex göra ett excel ark för domare vad man dömer på olika tävlingar, 

Therese skickar domarlistan till Alex från UVGK Cup. Regionsdomare 

skall regionsgruppen ha koll på. 

 

Hemuppgift till nästa möte Riktlinjer för gymnastikförbundets 

representant vid rikstävlingar. 

 

 


