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Deltager:  
I OGF’s klubhus: Ralph, Thomas, Michael, Søren S.(SJS) 
Skype:  Maiken, Oliver, Anders, Nis. 
Afbud:  Sebastian, Christian, Flemming Kaas. 
 
Agenda for 

• Projekter i Ad’hoc udvalg 
• Gymdanmark støtte til Eliteudvalget, og Ad’hoc udvalges støtte. 
• Stævneprogram. (Når vi bliver endnu flere) (Stævne udvalg?) 
• Års hjul 
• Organisering: Ad’hoc, Tekniskudvalg, Eliteudvalg, Trampolin 
• Repræsentantskabs møde til oktober. 
• DMT 
• Næste møde. 

Referat (SJS). 
	
Tumbling	Opstart	(Maiken)	
Sune Straarup Jensen har udarbejdet til sit oplæg, som han afholder på Ollerup højskole onsdag d. 1. juni. 
Derudover	laver	Sune	en	lille	flyer,	hvor	han	samler	de	informationer,	der	er	vigtige	at	vide,	når	man	skal	
starte	tumbling	op,	licens,	dommerkurser	osv.	
Det	kan	blive	vores	åbning	til	Sjælland	og	udbredelse	i	Sverige	og	Norge.	
SJS:	Maiken	vil	du	ligge	”flyer”	op	i	dropbox	når	den	er	færdig.	
	

• Der følges op og evalueres på dette til næste møde. 
• Der skal laves en officiel flyer til Tumbling for alle. 
• Der skal laves en Video: ”Tumbling for alle” (Som tumbling for dummys) 

o Michael undersøger om Rasmus kan lave den. Alternativt skal Rasmus spørges. 
o Michael vender tilbage. 

• Det er ikke realistisk at vi får det alt i sø’en til næste sæson. Det bliver et projekt vi skal 
arbejde med hele næste sæson. 

• Der skal laves en let forstået info omkring reglemeng. 
 
Tumbling	på	Sjælland	(Mangler	ansvarlig,	SJS	lige	nu)	

• Der er forslag til en ekstra konkurrence på Sjælland 
• Med det nye materiale skal vi have foreninger i gang på Sjælland. 
• SJS tager kontakt til Helsinge (Kim+Dorte) om hvordan vi kan hjælpe dem i gang. 
• Gunslevholm, skal også spørges. 

 
Sommer	tumbling	Camp	
Der køre Camp på Brejninggaard til sommer. 
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Konkurrencer	–	publikumsvenlige-udvikling	(Nis)	
Der oprettes en Stævne-sektion (udvalg).  
Nis er formand. 
Michael deltager. 
Helle Thomsen (Viktorias mor, Outrup), Michael spørger. 
Der må gerne komme flere i udvalget. 

• Start med at tage kontakt til Hanne på kontoret, da hun har mange erfaringer til 
stævnekontrakter fra de øvrige udvalg. 

• Udvalget skal arbejde tæt med teknisk-sektion. 
• Vores bedste model  ”TumblingX4” skal testes på Flemming i Powerserie1. Thomas og 

Michael har systemet, men det bygger på at vi starter med 2XLuft bane. 
• Modellen bygger på 4XDommer borde, og kan håndtere op til 400 gymnaster. 
• Modellen skal beskrives og fastholdes i stævnekontrakten, som også skal beskrive de 

praktiske ting. 
• Vi mangler udstyr til at vise resultater. Store-skærme. F.eks. 4 stk 50” Disse kan måske 

indkøbes hvis der er plads i budget. Kan måske deles med Teamgym? (Indgå i stævne 
udstyret) 

• Kan alle vores konkurrencer streames? (Indgå i stævnet setup?) 
• Der skal oprettes en gruppe af speaker til konkurrencerne på samme måde som der findes 

en dommer gruppe. 
o Nissen, Johanne, DR speakeren? 

• Springlister skal være i orden. Michael tænker/undersøger hvordan systemet kan gøres 
mere enkelt, så trænerne ikke sender alle rækker hver gang. Måske skal der et program til 
eller lidt programmering, så må vi finde lidt til det. 

• Vi vil i år bruge penge til tøj til dommer. 
• Forbundet skal undersøge hvad skjorte+slips skal koste. 
• Vi vil ikke betale dommer til normale konkurrencer. 
• Alle skal have mulighed for at komme med nye inputs til justering af reglement. De skal 

afleveres senest 1/7. Teknisk udvalg skal sætte kontoret til at skriv rund om dette.  
 
Elite	og	økonomi	
Det køre videre i år som før. Vi ser frem til hvad Gymdanmarks udspil bliver omkring ny fordeling. Vi skal 
arbejde på at komme i ”bestyrelsen” for at få indflydelse. Vi mener dog at der bliver lyttet til os, selv om vi 
ikke har en officiel plads.  
Der er første budget møde på tirsdag. Husk penge til internationale dommer kurser. 
 
Rep-møde	
Vi forventer at få et slags aktivitets møde. 
Vi skal derfor være stærkt repræsenteret om søndagen til Rep mødet. 
Der skal laves materiale der reklamer for at det er netop på det møde vi sætter fremtiden for Tumbling i DK. 
Det skal sendes ud til: 
Træner, Forældre og Leder. Vi skal bruge de sociale medier samt data fra ringerunden. 
Omkring projekter så undersøger Michael om der findes et godt værktøj der underbygger den måde vi 
arbejder på. 
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Års	hjul	
Ralph har sendt datoer på konkurrencer rundt. 
Vi mener ikke der er en ide i at lave opvisning i Tivoli, for at lave reklame på Sjælland. 
SJS sætter dem ind i årshjulet. 
 
Dommer	kursus	
Afholdes 30/1 , Jeg er ikke sikker på at jeg referere korrekt? Er der ikke også kursus i september. 
Der afholdes seminar med ekstra 2 timers møde efter kursus. 
 
Database	
Resultatet af ringerunden skal fastholdes i en database. F.eks. i Excel. 
Denne bør sammen køres og deles med kontoret. (Måske offentliggøres til medlemmerne) 
 
Landshold	–	klubber….	

• Der afholdes Boblersamling, i næste måned. 
§ Dette skal vi gøre hvert år.  

• Der skal afholdes et kursus for klubtræner i forbindelse med en landsholdssamling. 
§ Vi vil prøve det af til efterårsferien. 
§ Kunne også være til bobler samlingen? 

 
Næste	møde	

• Vi skal have 4 fysiske møder om året. 
• Gerne i forbindelse med en konkurrence eller anden arrangement.  
• SJS forsøger at finde disse datoer. 1. møde er fredag før Powerserie 1. 

 
 
 
Tak for et godt møde. Vi fik vendt mange ting, rigtig fedt. J 
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Udestående eller huske ting fra tidligere møder: 
Har Oliver fulgt op på dommer-quiz ideen?	
Oliver har leget: "Onlinequiz-reator.com" 

• Der er en gratis version med begrænsning på hvor mange gange om måneden quizzen kan tilgås (100 
gange)	

• Der er mulighed for multiple choice og "fill in the blanks"	
• Vi skal have quizzen klar til DM i år	
• Oliver laver et udkast til en quiz. Ralph sender den gamle dommertest til Oliver. Udkastet er klar senest 1. 

maj.	
• Til DM laver vi et PR stunt med appen, hvor quizzen også præsenteres.	
• Det bliver så 2017…. J	

  
Statistik omkring vores app: 

• 535 brugere af appen pt	
• Klart flest apple brugere	
• 174 tilbagevendene brugere (mindst én gang om ugen)	

  
 
 
 
  
Der skal tænkes videre på ideen om, hvordan man får Efterskolerne til at stille dommere. På Brejninggaard holder 
de tumbling-dommer uddannelser. Kan de andre også komme i gang med det? Kan man bruge hinanden/trække 
på hinandens erfaringer? 
  
•         Billeder på nettet:	
http://www.gymdanmark.dk/gymdanmark/kontakt/trampolin-tumbling/	
Kristoffer skal fjernes igen, da han har trukket sig fra ad hoc udvalget 
  
•         ANDRE PUNKTER ???	
UTT har ikke lige holdt møder siden VM. Søren tager med på en lytter når det kommer. 
 
OBS: Vi skal have så mange som muligt med til rep. møde i år. Det er vigtigt at formanden for 
foreningen er registreret og vi har dennes underskrift med til rep. møde. 

• Til august forbereder vi repræsentantskabsmødet 
• Vær opmærksom på udspil fra GymDanmark inden rep. møde  

 
• Koordinering af internationale tilbud. (Mellem landsholdstrænerne, og klubberne.) 

o Poul Bredvig → Søren kontakter Poul  
o Skal der skrives en mail rundt til foreningerne om konkurrencer, træningslejre m.m.  

• Møde angående ”Landsholdsgymnaster i Tumbling og Teamgym”. 
o Vi stiller de bedste gymnaster inden for disciplinen. 
o Vi skal have en politisk holdning til om det er ok at deltage i Teamgym 

arrangementer på bekostning af Tumbling - så man ikke er 100% tumbler. Vi skal 
blive enige i forbundet - det skal italesættes. 

o Landstrænere, Flemming Kaas, Frank (fra Teamgym) og ad hoc skal med til mødet.  
• GymUpdate, Kender i det? 

o Søren skulle spørge os om hvad man synes om GymUpdate. Vi ved ikke rigtig hvad 
det er → nyhedsmail og hvad der sker på kontoret.  

 


