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Möte med Trampolintävlingskommittén i Uppsala 
2017-12-03 

Närvarande: Therese, Jenny M, Alex, Linnea och Johan samt 

Siri Åbrandt från Gymnastikförbundet 

 

1. TrK-representant på tävlingar under 2018 

Tävling Plats/Förening Vem 

SvCup 1 UVGK Jenny M 

U/J-SM Klippan Mats 

SvCup 2 ? Alex 

SM Helsingborg Alex 

SvCup 3 TK Levo Therese 

NM VFTK Therese 

SvCup4 ? Johan 

 

2. Tilldelning av NM i Trampolin 2018 

Två föreningar hade skickat in ansökningar till att 

arrangera NM 2018, Västra Frölunda Trampolinklubb och 

Uppsala Gymnastikförening. Utifrån att VFTK skall 

vara huvudarrangör av EM 2020 tilldelas VFTK NM 2018. 

Föreningen skall få arrangörsreglemente och 

arrangörsavtal presenterade för sig samt godkänna 

dessa innan beslutet vinner laga kraft. 

3. Svenska Cupen 2018 

TK Levo har muntligt meddelat att de ansöker om 

SvCup3 och de har fått tilldelat sig denna tävling. 

Formell ansökan kommer in via Förbundet. Tävlingen 

kommer att arrangeras den 22-23/9. 

Borås GS har muntligt anmält intresse för att 

arrangera SvCup 2 i maj. Johan skall ta fram underlag 

och presentera förutsättningar för dom. 

Jenny tar kontakt med Uppsala för att diskutera 

SvCup4 med dom. 

4. Diskussion kring frågeställningen att få fler 

arrangörer av tävlingar. 

Vi tog fram enkätfrågor som Jenny sammanställer och 

skickar till Förbundet som sedan skickar ut en 

digitalenkät till föreningsrepresentanter via mail. 

Adresser inhämtas av Jenny, Alex och Therese. 

5. Siri Åbrandt presenterade sig och vad hennes 

arbetsuppgifter på kansliet är. Siri var med under 



 

 

 

tävlingen på lördagen för att skapa sig en bild av 

hur en trampolintävling går till ”live”. 

6. Underlag för ”Krisgrupp” 

Vi diskuterade hur vi återfinner underlag och hur en 

krisgrupp skall hanteras. Underlag/Dokument eftersöks 

av Therese på Förbundet. 

7. Nordiskt Reglemente, Nordic Regulations, saknas inför 

NM 2018.  

Johan har gjort ett utkast, detta behöver presenteras 

för Danmarks och Finlands respektive Technical 

Committee, Mats tar denna kontakt. 

8. DMT som officiell NM klass 

Vi behöver ta fram ett dokument som skall presenteras 

för GS om att vi önskar få DMT som en officiell NM 

klass inför genomförandet 2018. GS kommer sedan ta 

kontakt med sina respektive motsvarigheter i de andra 

länderna. Johan tar fram förslag på underlag. 

9. Arrangörsreglemente NM 2018 

Johan tar fram utkast senast den 6/12 och skickar det 

till Therese som sedan presenterar det för Förbundet. 

10. Nationella Reglemente 2018 
Vi beslutade att ändra giltigheten på våra reglemente 

så de gäller 2018 till 2020. Införa en ändringlogg i 

respektive reglemente där eventuella ändringar 

redovisas. 

Vi gick igenom några reglemente och dessa skall 

uppdateras. Johan gjorde anteckningar och skall 

uppdatera underlagen från 2017. 

11. Nationellt Regionsreglemente 
Alex presenterade kort att regionsgruppen har 

träffats och tagit fram underlag, dessa fanns inte 

tillgängliga vid mötet. 

 


