Minnesanteckningar möte med trampolintekniska kommittén
Skype 2016-01-13
Närvarande: Louise Nordenberg (ordförande, vid tangenterna), Linnea Ågren (ny i kommittén), Mats Göransson, Alex
Frejemark och Johan Ekenberg tillsammans med adjungerade; idrottskonsulent Ulf Andersson och förbundskapten Jenny
Söderlund.

1. Laget runt
Jenny: Har deltagit vid FIG Academy level 3. Har med sig många bra inputs att sprida vidare till verksamheten,
material för flera samlingar.
EM-uttagningen kommer ut denna vecka. Truppen kommer att ha en samling i Danmark tillsammans med
danska truppen inför mästerskapet.
Landslaget samlas för första gången i år under sista helgen i januari.
Alex: Har också deltagit vid FIG Academy level 3.
Sista helgen i januari arrangeras en regionsdomarkurs med Pernilla Nyberg som utbildare – inför
förbundsdomarutbildningen 13-14 februari.
Har genomfört Trampolin steg 4 som utbildare.
Genomför, troligtvis redan kvartal 1, en pilot på nytt upplägg regionstävling. Ändrar lite i klass 6 och lägger till
ytterligare två klasser; enklare med färre övningar. Inga resultat publiceras, undantaget klass 4 som är Svenska
Cupen-förberedande. Alla deltagare får medaljer, också undantaget klass 4 som har prisutdelning för
medaljörerna guld, silver, brons. Domarpoängen visas efter varje utförd serie, alla klasser.
Ulf: Har genomfört Trampolin steg 4, som utbildare.
Har också genomfört FIG Academy level 3, som utbildare/expert för DMT.
SVT (Sporten) har varit i Uppsala och gjort ett reportage om Lina Sjöberg inför EM; sänds troligtvis tisdagen
den 19 januari (riks).
Johan: Har genomfört ytterligare en steg 1 i Norge; och underlag/behov finns för fler utbildningar.
Har fått påminnelse om återrapportering Idrottslyftet 2015 (Klippans GK har stått för ansökan till TRK:s
projekt under 2015 då en arrangörsförening krävts även för centrala/rikstäckande projekt genomförda med
Idrottslyftsmedel). Louise följer upp och ordnar återrapporteringen snarast.
Struktur för DMT-utbildningen är satt, men behöver återkoppling från utbildningsenheten kring budget 2016.
Johan följer upp med utbildningsenheten.
Pernilla Nyberg har påbörjat arbetet med ett material till regionsdomarutbildningen. Johan följer upp status och
utkast.
Mats: Nya domarregler för 2017-2020 har kommit från FIG (berör int domare) – inga större ändringar.
Utkast för Code of Point 2017-2020 ska finnas ute? Ulf ser till att skicka ut till kommittén.

Thérèse: Alla kan hoppa flyttat – sker ej före sommaren. (Enkäten har ännu ej gått ut.)
Louise: Inget att föredra.
Linnea: Inget att föredra.

2. Rikstävlingar VT16
Svenska Cupen 1: UVGK är den enda föreningen som sökt arrangemanget.
Beslut att godkänna ansökan. TRK-rep; Mats Göransson. Ulf återkopplar till föreningen + lägger ut som nyhet
på hemsidan.
USM/JSM – ingen har ansökt
SM – ingen har ansökt
Louise lägger ut på hemsidan, Ulf skickar ut nyheten till föreningarna.
Svenska Cupen 4 – fel dagar angivna i arrangörsansökan - fredag-lördag är aktuella dagar (ej lördag-söndag). Louise
korrigerar på hemsidan, Ulf skickar ut nyheten till föreningarna.
3. Domare till EM VT16 (internationella domaruppdrag 2016)

Enligt reglerna ska tre domare ingå i vår delegation; Ulf skickar förfrågan till UEG om vi kan komma med en
domare för trampolin och en för DMT då vår delegation är relativt liten.
Beslut att redan nu ta ut Ulf Andersson som domare till EM – då han är uttagen att döma OS i sommar – vill vi
prioritera att han får döma större tävlingar nu under vårterminen. Beslut att därför också redan nu ta ut Ulf
som domare till världscupen i Italien i juni. (Ev behöver vi en domare till för Italien, beroende på om juniorerna
ska åka på den parallella tävlingen som arrangeras tillsammans med WC.) ¨
Angående EM; förfrågan går ut till de andra internationella domarna kopplade till landslaget (Alex Frejemark,
Mats Göransson, Daniel Seavers). Kommittén tar beslut efter att underlaget kommit in. Ulf skickar ut förfrågan.
4. Budget 2016
Frågetecken kring sekretariat, regionsutveckling, långsiktig prestation, utbildning, profilkläder och Time of Flight.
Johan följer upp utbildning, Louise följer upp övrigt.
5.

Kommande möten

Regelbundna månadsmöten via Skype fortsätter även under 2016; tisdagar – med justering av tiden, ny tid 20.30
– avslut senast 22.00. Louise skickar ut en Doodle för att kartlägga datum för ett fysiskt möte under Q1.

6. Övrigt
Bordläggs: Utbildning – bena ut frågorna till nästa möte.

