
 

 

 

 

 

Minnesanteckningar Trampolintävlingskommittén 

Skypemöte 2017-11-28  

Närvarande: Alex, Johan, Mats, Jenny M och Therese 

1. Genomgång av det förra protokollet 

  

2. Tekniskt reglemente – Allt ok 

 

3. Andra reglementen – Mats kollar så att alla ändringar finns med som vi vill 

ha 

Redskapsreglemente - Ok 

Arrangörsreglemente-ta bort passare, arrangören kan åberopa om dom 

behöver passare eller inte. 

Bedömningsreglemente - ok 

Tävlingsbestämmelser – Lottning 1 vecka innan, staffavgifter tas bort, domare 

skall var där hela tävlingen 

Vi går igenom reglementen på helgens möte i Uppsala 

 

4. Arrangörer 2018 – Jenny VFTK har sökt NM, dock ej sett deras ansökan. 

Ev Levo kan ha en i maj (Johan har frågat dom, ev ta första eller andra tävlingen 

Enkät om tävlingar mm uppfattningar, kan vi förenkla – Jenny skapar en enkät, 

varför arrangerar ingen någon tävling 

 

5. Årets gymnast – årets prestation – Förslag: Jonas el Lina årets 

gymnast, Oscar Årets prestation, Beslut Lina Årets Gymnast – Oscar Årets 

prestation 

 

6. Budget Måste lämna in för Q1 

Regionsprojektet – 20 trk arbetsgrupp + 20 trk aktiviteter 

TrK- 42 trk 

EM 2018 – En trupp på 3 pers för rek 

HDD-maskin – 125 trk 59*2  

NM – ca 25 tkr, inkl inköp av medaljer 

 



 

 

 

7. Verksamhetsberättelse Nån som har något förslag, Louise måste skriva 

för 2016 så skriver Therese för 2017 

 

8. Övrigt 
NM – Förutsättningar, vad gäller? Nordic Regulation 

Jenny svar om UEG 

NM skall skickas ut inbjudan runt april, reglemente NM, Förutsättningar NM 

Regionsprojektet: 

Fastställt regionsserier från årsskiftet – max svårighet på högsta klassen 4,5. Max svårighet på 

DMT 1,4. Samfört så att man kör samma i hela Sverige, samma startavgifter/klasser 

arrangörsregelemente/tävlingsreglemente – det är det som kommer att gälla. Detta kommer att 

gälla. Är man på Svenska Cupen skall man inte under samma år kunna köra på 

regionstävlingar. Vill man det så skall man söka dispens om man vill gå tillbaka. Vart skall den 

dispensen tas? Regionsgruppen el TrK.  

Regionsdomarutbildning – Pernilla kommer att hålla i detta, vill ha nya filmer. Jenny tog på sig 

att fixa filmer till varje januari – Alex frågar Jenny. 13 januari Regionsdomarkurs i Klippan 

 

Landslag verksamheten – dåliga resultat på sista mästerskapen,  

 

Prisutdelningen på lördag kväll, Johan el Jenny pratar och Therese och Alex dela priser 

 

Nästa fysiska möte 3 december 2017 i Uppsala 


