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APPENDIX A8 
TRIPPELGODKENDELSER 

1 FORÆLDREGODKENDELSE 
Der er ingen nedre aldersgrænse på udførelse af trippelrotationer, men alle gymnaster under 18 år skal 
have en forældregodkendelse for at kunne udføre trippelroterende spring. Denne godkendelse er at 
finde på GymDanmark’s hjemmeside med TeamGym reglementer.  

Forældregodkendelsen skal fremvises til første konkurrence, hvor gymnasten skal lave et 
trippelroterende spring. Godkendelsen vil blive opdateret i vores trippel database og der skal derefter 
ikke medbringes forældregodkendelse. 

2 PROCEDURE FOR GODKENDELSE 
For at en gymnast kan få et trippelroterende spring godkendt til konkurrencebrug, gælder følgende 
procedure. OBS: trippel lukket out skal ikke godkendes. 

• Klubben byder selv ind med datoer for, hvornår disse sessioner kan være 

o Ønske om godkendelsessession sendes til KTG på tg@gymdanmark.dk, der vil sørge for 
den videre formidling til de relevante personer der skal godkende 

o Det bestræbes at en godkendelsessession sker mere end 14 dage inden konkurrencen 
hvor det trippelroterende spring skal udføres 

o Hvis der søges om godkendelse af spring senere end 3 uger inden gældende 
konkurrence kan det ikke garanteres, at der kan nås en godkendelse 

• Der skal ikke vises ”forudsætningsspring” 

• Alle spring skal vises til hård landing (f.eks. ikke tyk måtte i grav). Springet der skal godkendes, 
skal udføres 2 gange umiddelbart efter hinanden, dog med maksimalt 10 minutters mellemrum 

• Skal der godkendes mere end et spring, gentages ovenstående procedure 

• Der godkendes ikke trippelroterende spring med ”blinde” landinger 

• Der vil blive taget stilling til godkendelse med det samme, og godkendelse registreres i 
trippeldatabasen 

Det er muligt at få godkendelsen gennemført via Facetime eller Skype, hvis en godkender fra KTG ikke 
har mulighed for at være fysisk til stede. 

2.1 SÆRLIGE KRAV FOR GODKENDELSE VIA FACETIME/SKYPE: 
• Kameraet/telefonen skal stå roligt på stativ for at sikre god kvalitet i optagelsen 

• Optagelsen skal være tæt på springet og landingen 

• Hele springet skal kunne ses i luften 

• Der skal være ro i baggrunden af optagelsen, så springet fremstår tydeligt 

• Tydelig præsentation af hvem der skal godkendes (f.eks. hvilket tøj har gymnasten på) 

• Hele godkendelsen skal optages på separat kamera/telefon og efterfølgende sendes til 
godkender på tg@gymdanmark.dk 

https://www.gymtranet.dk/media/4379/foraeldre-godkendelse2018.pdf
https://gymdanmark.dk/konkurrence-teamgym/
mailto:tg@gymdanmark.dk
mailto:tg@gymdanmark.dk
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3 GODKENDELSENS VARIGHED 
Godkendelsens varighed er tidsubegrænset. Når først et trippelroterende spring er godkendt, gælder 
godkendelsen på ubestemt tid. Der er dog følgende undtagelser, som kan inddrage godkendelsen igen: 

• KTG kan til enhver tid inddrage godkendelsen, såfremt det vurderes nødvendigt. Det kan f.eks. 
være ved grove fald i konkurrencesituationen. 

• Hvis en gymnast ikke er konkurrenceaktiv i en sæson, bortfalder godkendelsen. Det vil sige, at 
hvis gymnasten ikke deltager i en af konkurrencerne beskrevet i Teknisk Regulativ pkt. 1.1. Det 
er ikke et krav, at gymnasten udfører de(t) godkendte spring hver sæson, så længe gymnasten 
er konkurrenceaktiv.  

• Hvis kravene i Appendix A8 ikke er overholdt, kan KTG indlede en disciplinærsag gældende 
enten for gymnast, træner eller hold. 

4 INDTASTNING I TARIFF 
Indtastning af trippelroterende spring er koblet sammen med trippeldatabasen. Det betyder at man 
kun kan vælge de trippelroterende spring, som gymnasterne på holdet er godkendt til at lave.  

I holdomgangen er det kun muligt at vælge de trippelroterende spring som min. 6 af holdets gymnaster 
er godkendt til at lave. Er der f.eks. ”kun” 5 gymnaster der er godkendt til at lave full-half-back, kan 
denne ikke vælges som holdomgang.  

I 2. og 3. omgang skal man angive hvilke gymnaster der laver de indtastede trippelroterende spring. 
Listen vil indeholde alle gymnaster på holdet, som har godkendte trippelroterende spring. 

Hvis der til konkurrencen er ændringer i, hvilke gymnaster der udfører de trippelroterende spring, skal 
dette anmeldes hurtigst muligt. Sker ændringerne under disciplinen, meldes dette til overdommeren 
efter disciplinen er afsluttet.  
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