
 

 

 

 

Skypemöte med Trampolintävlingskommittén 

2017-08-15  

Närvarande: Thérèse, Mats, Johan, Alex, Linnea och Jenny S 

  

1. Uppdatering ”runt bordet” 

 

2. Träff augusti/september, avvaktar med träff och planerar att ha en på 

söndagen den 3 december i Uppsala efter Uppsala Cup 

 

3. Hemsidan – GF, Rörig hemsida, allt finns inte med, dokumentbanken, våra 

minnesanteckningar bla, men inget beslut är taget om vad som skall finnas eller 

inte, några resultat fattas också. Våra uppgifter i TrK, huvuduppgifter fattas. 

Trampolintävlingskommittén heter vi och inget annat, alla lägger det dom kommer 

på i fb chatten. Så skickar Therese in det i slutet på veckan till GF och ser till att det 

ändras. 
 

4. Regionsprojektet, Alex har fått några intressenter, har 4 personer men vill ha 

6 personer, helst inte bara trampolinfolk, men just nu är det bara sådana, dom 

kommer att få en arbetsbeskrivning, Alex vill att Pernilla blir ordförande. En fysisk 

träff i Stockholm samt senare skype möten, Alex skall vara med som bollplank, dom 

skall få tänka fritt inte så mycket styrning från TrK,  

 

5. Domare till höstens landslagsuppdrag, Vi säger ja till Jennys förslag 

men hon kollar med fig om Valladolid om det räcker med en domare eller, Therese 

ser till att skicka ut till alla domare om att dom är utvalda till dessa tävlingar. 

 

6. ”Attrahera nya föreningar” Johan har pratat med Siri, hon har ett möte 

med ansvarig för idrottslyftet, hon skall kolla om pengar till gratisutbildningar som är 

föreslagit, efter det har hon möte med Pia. Johan får svar i slutet av augusti. Skall 

under tiden skriva ihop något och skicka ut till föreningar, Kan lösa det med dom 

pengarna som vi har i budgeten 
 

7. Gymnastikforum 6-8 oktober, Linnea och Therese går, Therese 

anmäler 
 



 

 

 

8. Gefle GF, Micke från Gävle säger att dom startat ny förening, Gefle Flyers GF 

Ev GK Har gjort upp allt med sin gamla klubb. Jenny S dömer för dom under 

hösten. 
 

9. HDD maskinerna, Frivolten har betalat en uppsättning och UVGK kan betala 

den andra plus extra plattor (som behövs om man inte har Ultimate trampoliner), 

Alex beställer direkt så att vi hinner få den till Levo Cup. Fördel om vi får ett bidrag 

från gamla ÖTF men annars får vi göra en lösning där alla föreningar går in och 

betalar lite, Therese pratar med Robert om dom gamla och dom nygamla, hur det 

har gått med reklamationen.  Therese frågar också om Levo vill köpa dom gamla på 

ställningar, för en billig peng 

 

10. Domare på Svenska Cupen tävlingar, vi är för få 

föreningar, Vi har dåligt med domare till svenska cupen tävlingar, i våras var 

det 18 domare som behövdes, men med dom nya maskinerna så behövs inte så 

många domare, så vi hoppas att när vi har HDD maskinerna så täcker vi upp alla 

domarplatser och det behöver inte blir problem 
 

11. Övrigt 

 

Alex: Har fått en fråga från Paula gällande omlicensiering av steg3. Therese har fått svaret av 

Louise på utbildning att Alex och Uffe skall arbeta fram en för steg 3, dock visste inte Alex detta. 

Han kontaktar Uffe och kollar med honom. 

 

Jenny: Berättar att det funkade utmärkt att ha landslagsläger på lingvallen, spegelsalen är 

jättebra att hoppa i. Golvmattor av airtrackmodell från LEG, fungerade utmärkt. Ide är att man 

kan förhandla med LEG om att köpa loss till landslaget och ha dom på Bosön, och sedan frakta 

dom till Svenska Cupen tävlingar runt om i landet. Hur kan vi finansiera det i så fall, Jenny 

kontaktar LEG och frågar om priser mm 

 

EM 2020 borde varit ett beslut på nu. Therese skickar mail till Pia och frågar igen. 

 

Förfrågan om ansökningar för svenska cupen tävlingarna måste ut nu. Therese ser till att det 

skickas ut från kansliet omgående. Även läggs ut på hemsidan 

 

Therese lägger ut en länk till anmälan till rikstävlingar i trampolinsverige. Som är svår att hitta 

idag. 

 

Tisdagen den 5 september 20:30, nästa skypemöte 


