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Nyhedsbrev - Det Danske Trinsystem for KIG trin 7-9 
Maj 2018 

Reglementgruppen har efter den første afholdte trin 7-9 konkurrence, opdateret og 
revideret materialet for trin 7-9. 
Nedenfor findes en kort beskrivelse af opdaterede dele samt en oversigt over, 
hvilke sider, der skal opdateres. 

A. Det er på side 9 præciseret, at den maksimale tilladte forskel hos dommernes 
karakter er i e-karakteren (fradraget) og ikke den samlede karakter. 
Derfor er tabellen opdateret med fradrag fra 0,0 og opefter. 

B. Det præciseres, at der i trin 7 på hest skal springes en obligatorisk yurchenko- 
forøvelse (araber+flik) på 110 ELLER 125 cm til landing i samme højde som hesten 
som første spring. 
Andet spring er et valgfrit spring fra springtabellen trin 7. 

C. Det understreges i hest springtabellen for både trin 7, 8 og 9, at alle spring 
springes til almindelig landingshøjde og på 125 cm hest. 

D. Det er i bonus-afsnittet for trin 7, 8 og 9 i barre, på bom og på gulv præciseret, at 
der kan opnåes bonus for C, D og E-momenter i trin 7 og 8, men kun D og E- 
momenter i trin 9. 

E. Bonus på hest opnåes ved at lave yurchenko med salto, og de 0,3 i bonus 
tillægges startværdien i springtabellen. 

F. Det er under barre i afsnittet “Godkendelse af momenter” indskrevet, at både 
kæmpesving og vip til håndstand opnår godkendelse ved at være inden for 20 
grader fra lodret. 

Kæmpesving kan altså godkendes på samme vilkår som håndstand, hvis en 
gymnast ikke når helt rundt i kæmpesving. Det er ikke nødvendigt at starte i 
håndstand inden kæmpesving, for at få kæmpesvinget godkendt. 

G. Det er i samme afsnit indskrevet, at sving med 1/2 og 1/1 vending skal opnå 
håndstand inden for 20 grader fra håndstand, når vendingen afsluttes, for at blive 
godkendt og ikke modtage fradrag. 
Momentet godkendes inden for 30 grader, herefter devalueres momentet, dvs. der 
gives en DV (momentværdi) lavere. Der gives fradrag jf. oversigten på side 31. 

H. Vip og cirkelmomenter med 1/2 og 1/1 drejning har fået sin egen overskrift, idet 
der skal skelnes mellem disse og sving med vendinger (ovenstående overskrift) 
Vip og cirkelmomenter med vendinger godkendes altid, men med fradrag angivet 
på side 31. 
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I. Det præciseres, at pirouetter på bom og gulv godkendes efter hoften og 
skulderenes placering. 
J. Det præciseres, at der ikke kan lave en akroserie på bom med et først forlæns 
moment og dernæst baglæns, medmindre der ikke tages armtræk. 

K. Det præciseres, at alle krav på gulv skal laves i en springserie. 

Det defineres i afsnittet om krav på gulv, at en springserie er “minimum to akro- 
flyvmomenter direkte sammensat, et af momenterne skal være en salto med afsæt 
på to ben”. 

L. I afsnittet om godkendelse af momenter i barre, på bom og på gulv indskrives 
det, at hvis et moment er udført tredje gang, kan det fortsat bruges til at opnå krav. 
Det vil eksempelvis være aktuelt på bom, hvis en gymnast laver 1-bens flik, 
stopper, og derefter går frem og laver 1-bens flik+1-bens flik i træk. Den sidste 
flikflak vil ikke modtage momentværdi eller kunne bruges til at opnå bonus, men 
den kan altså bruges til at opnå krav. 

M. Hest-fradrags-mågen er ændret til den gamle oversigt (gammelt layout, men 
samme fradrag) 
 
 

Følgende sider skal opdateres (Dvs. print følgende sider og erstat med de 
nuværende sider, der er printet) 
Det samlede materiale er opdateret. 
Side 8-14 
16-17 
Side 20-24 
Side 28-29 
Side 31-38 
Side 39 
Side 43 
Side 46-53 
Side 55 
Side 57 
Side 60 
Side 63 
Side 65-67 
Side 68-75 
Hesttabeller side 76-78
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