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Udvidet Adhoc tumbling møde i Odense OGF’s klubhus. d. 9/1 kl. 18.00-21.00 (21.30) 
 
Deltager:  
Ad-Hoc udvalg. 

Søren Juul Sømod, Formand 
Oliver Bay, afbud 
Janneke Lanng 
Nis Rykær Simonsen 

 
Tumbling –Konkurrencesektionen. 

Ralph Jensen 
Thomas Juul Hansen 
Anders Sørensen 
Sune Jensen 

 
Tumbling –Elitesektion. 

Flemming Kaas  
Michael Jensen, Landholdskoordinator. 

 
Forenings repræsentanter. 
 Steven Nash 
 

Agenda 
Struktur i Tumbling udvalget. 

Se bilag1. 

Konkurrencesektionen kommer tilbage til kontoret med ansvarlige for de enkelte områder i 

konkurrencesektionen. (Dommer, Teknik, kursus etc.) 

 

Tumbling, ideer fra Gymdanmarks strategimøde. 

Konklusionerne fra Gymdanmarks Strategi møde i december angående tumbling. 

Disse er skrevet ind i den samlede præsentation. 

Se bilag2 

Siderne med Tumbling ideerne er i øverste højre side markeret med: 

  
 

 

Tumbling, strategi til handling, med fokus på spor5. 

Der blev arbejdet med disse områder. 

Alle tumbling ideer fra de sidste 2 år er samlet på en liste og grupperet under disse områder. 

Se bilag3 

De enkelte grupper fik ideerne til inspiration. 

Gruppearbejdet bestod i 

Del1: Projektets resultat mål. 

Del2: Projektets procesmål. 

Del3: Præsentations af hvorfor netop det projekt skal med i strategien. 

 

Del3 er blevet fastholdt i et referat fra de forskellige grupper. 

Disse referater danner grundlag for Adhoc’s indstilling til Gymdanmarks Strategi. 
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5 Grupper med projekter til strategi. 
 

• Startpakker – Hvordan starter man op? 

– Inspirationsseminar for foreninger 

• Flere medlemmer 

– Prøver nye konkurrenceformer af 

– Flere foreninger på Sjælland 

– Bedre integration af efterskoler (højskoler) 

– Hvordan får vi flere gymnaster efter efterskolen, og ikke omvendt ? 

– Undervisning af ”Opstart med tumbling….” 

• Vidensdeling og nørderi 

– Udbredelse af nørderi  

  -App for nørder der diskuter videoer. F.eks. Fra facebook. 

  -Teknologi 

– Seminar hvor man vidensdeler og nørder 

• Bedre Gymnaster  

– ATK 

• -Styrke 

• -Mentalt 

– Struktureret træneuddannelse. Den røde tråd. 

– Tilbyde Kompetence udvikling: Eksempel:”Lær at lave 2xStrakt” 

– Videreudvikle og fastholde vores kvindelig tumbler 

– Power seriers -Bedre konkurrencer  

– Informations niveau 

– Program 

• Power seriers -Bedre konkurrencer  

– Informations niveau 

– Program 

 

Næste møde. 

Det er aftalt at udvalget arbejder videre med strategien, igennem en Facebook gruppe. Søren opretter. 

Der indkaldes til et SKYP møde inden fremlæggelse til Gymdanmark. 

 

Referat (SJS). 


