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Mødedato: 20. marts 2017 kl. 19.30 – 21.00 

Mødenavn: Fælles uddannelsesudvalg 

Sted: Skype 

Deltagere: Camilla Kruse (CKR)/Rytmisk – Brøndby 

Louise Brandenburg (LB) / IG – Skype 

Kristoffer Linderoth / TG – Skype - AFBUD 

Jesper Lind (JL) / Tramp – Skype 

Nis Simonsen (NS) / Tumb – Skype – Kom på kl. 20.30 

Ulla Christensen / Rope – Skype - AFBUD 

Lars Rasmussen (LR) / Acro – Skype 

Pil Christiane Lindekron (PCL) / Forbundskontoret - Brøndby 

Referat: Pil  

 

1.Formål og udbytte med dette møde / Alle – 10 min.  

Forberedelse:  

Beskriv med 1 sætning hvad din forventning til dette møde er - Bordet rundt 

CKR – Overblik over andre udvalgs uddannelser.. .Spot/uddannelser…  

LR – Hvor er der synergi ? Status på hvor langt?  

Louise – Inspiration fra andre discipliner – Hvem underviser?? Fordeling af arbejdet? Struktur.  

Jesper – Forstå sammenhænge mellem discipliner – Hvor kan vi hjælpe hinanden  

 

2. Uddannelse i GymDanmark – En status – hvor er vi? / PCL – 10 min.  

Mål for uddannelse 2017-2021 (uddannelsesniveau, konkurrencedeltagelse og pointsystem) 

Struktur – FUU og under dette disciplinernes arbejdende ad hoc udvalg 

ATK 

Matrix over uddannelse – Rød tråd fra basis til disciplin 

Økonomi (status samt budget 2018) 

Se PP fra mødet 

 

3. Trampolin fortæller hvordan de har struktureret deres arbejde / Jesper – 10 min.  

Se vedhæftede.  

Ad hoc gruppe i Trampolin 

Udvalget har kørt struktureret i mange år. Har været en fast sektion under Tramplin/tumbling udvalget. 

Mødes 2-3 gange om året – Skypemøde ca. hver 2. måned.  

Mange af udvalgets medlemmer er også Forbundsinstruktører – Det er ikke altid hensigtsmæssigt – for 

få hænder. Men omvendt også fordele da feedback fra ”marken” går direkte til ad hoc gruppen.  

Gruppen har uddelt ansvaret for opgaver f.eks. udvikling af niveau 1 og 2 uddannelse, administration 
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(booke uddannelsessteder, kontakt til instruktører mm. ) , og har også repræsentanter fra store 

trampolinklubber så der sikres ejerskab til uddannelsen.  

 

4. Stutus – Bordet rundt – 45 min. / Alle 

Forberedelse:  

Hvor langt er vi i processen og hvad arbejder vi konkret med lige nu?  

Hvilke discipliner ser jeg flest synergier / er mest nysgerrig ved? 

Hvilke muligheder ser jeg for samarbejde i dette udvalg?  

Hvilke kompetencer kan jeg byde ind med?  

Hvilke kompetencer synes jeg at mangle ift. at arbejde med uddannelse?  

 

TRAMP:  

Jesper er uddannet ingeniør. Har selv sprunget Tramp og er ”født” ind i trampolinforbundet  Træner, 

dommer, udvalg.  

Arbejder med modul opbygning i uddannelsen. 1-2 dages varighed. Skal kunne tages over flere 

niveauer. Går efter ca. 40 timer på niveau 1. Vil gerne have flest muligt med på niveau 1.  

Sp. : Hvad tænker I er målgruppen for niveau 2?  – 8-10 klubber har elitespring og vil have trænere der 

vil have brug for niveau 2 i uddannelsen.  

Sp: Hvor meget byder højt uddannede instruktører ind på uddannelsen?  – Landstræner har FIG 

uddannelse og har undervist på træneruddannelsen. Det skaber en god råd tråd. Har også netværk af 

tidligere springere der er idrætsuddannet på højt niveau – Det drager Tramp god nytte af.   

Tramp ser synergier med Tumbling – Vi har konkurrencer sammen – Samme dommer systemer. Vi 

kender hinanden.  

 

IG 

Louise er næsten uddannet som folkeskolelærer (færdig til sommer). 

Louise og Jakob sidder med IG uddannelse.  

Har udviklet hjælpetræner(1-2 træner) for idrætsgymnastik med god succes. DIF materialet er brugt til 

den teoretiske del af uddannelsen. Har selv fastsat indhold i IG praktisk del. Afholdt et par gange med 

mange deltagere.  

Arbejder med at få flere ind som forbundsinstruktører.  

Afholdt 2 stk. GymTræner 1 IG uddannelser. Skal til at revidere materialer og udbyder igen til 

december.  

 

Rytmisk  

Camila har siddet i udvalget i 13 år – Sidder nu med økonomi og træneruddannelse. Brænder for at 

lave en god og solid træneruddannelse i rytmisk gymnastik. Arbejder til dagligt i DIF – Administrativt om 

træneruddannelse (diplom og ITA). Sidder nu og arbejder med E-lærings platform.  

Sidder lidt alene med uddannelse – Det er svært at finde folk. Men har lavet lille ad hoc udvalg.  

Rytmisk rummer 3 grene – Grand Prix Rytme, Rytmisk Sports Gymnastik, Æstetisk gymnastik.  

Pt. er der landstræner tilknyttet RSG – Fra Spanien.  

Har de seneste år udbudt GYmTræner 1 Rytmisk (fokus på Grand Prixen). Godt besøgt. Underviserne 

har været trænere fra topklubberne i grand prix … Mesterlære er udpreget i miljøet – I mange klubber 

trænes der mange timer.  
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Ønsker at træneruddannelsen skal klæde vores trænere på til de mange træningstimer i hallerne.  

Hvert år udbydes spot kurser – Sætter fokus på hvad udvalget ser til konkurrencerne der ”mangler”. 

F.eks. ballettræning.  

Mange hold tager internationalt – Tager input med hjem… Skæver til udlandet når træneruddannelse 

skal struktureres. (Kigger til Finland og Estland).  

Camilla kigger lige nu på hvad de gør i andre forbund og lande. Har samlet lille ad hoc gruppe.  

Synergier kunne være TG – har også rytme… IG har også mange paralleller.  

 

Lars 

Udbudt GymTræner 1 Sports Acro – 2 gange. Arbejder målrettet på at udbrede det på efterskoler.  

Forventer ikke at lave en hjælpetræner uddannelse. Har brugt meget udenlandske trænere til at 

afholde kurser for toptrænere. 

Mangler uddannelse til dem der har erfaring men ikke underviser de bedste acrobater. Der er ikke så 

mange – Det må vi kunne gøre på tværs af discipliner i en GYmTræner 2.   

Ingen FIG uddannelse i Acro.  

Synergier med Rope – Kører GymTræner 1 disciplin sammen.  

Udfordring : Hvem skal lave materialet???  

Tumbling:  

Status – Er i gang med udvikling af niveau 1 materialer – Håber at udbyde det til efteråret.  

Har forsøgt at skabe  

 

FÆLLES diskussion:  

- Indsats på efterskolerne 

- Noget fælles for dem der allerede har GymTræner 1 (GymTræner 2 og spotkurser, også på tværs af 

disciplinerne) 

 

5. Årshjulet herunder fælles arbejdsdag med eliteudvalget til sommer – 10 min.  

Lørdag d. 19. august sættes der kryds i kalenderen.  

Fælles start med eliteudvalget med emner som ATK (fundamentet i vores uddannelser), Talent/elite 

politik (hvordan spiller det ind på vores uddannelser) og E-læring (hvordan kan vi bruge det). Derefter 

arbejdsmøde i uddannelsesudvalget med emner som f.eks. : Niveau 2 uddannelse, ”show off (se 

hinandens materialer)”, trænercertificeringer og konkurrencedeltagelse, forbundsinstruktører mm.  

Pil har udarbejdet udkast til årshjul – 2 årlige møder med faste punkter samt evt. et sommer 

arbejdsmøde. Vi ser på hjulet d. 19. aug.  

 

6. Evt. – 5 min.  

Vi søger undervisere til GymTræner 1+2 Basis – I må meget gerne dele med udvalg og på sociale 

medier.. Og til egnede kandidater.  

Mødet afsluttes - Vi glæder os til 19. aug, hvor uddannelsesudvalget for første gang virkelig trækker i 

arbejdstøjet!  Nu rykker vi.  


