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Referent: Espen Larsen 

 

Dagsorden:  

 

1. Valg af dirigent  
Erik Juhl Mogensen blev valgt 
Mødet er rettidigt indkaldt 
 

2. Beretninger  
Marianne K: Der er godt gang i tumbling aktiviteterne og 
tumbling har deres eget ad hoc udvalg.  
Alle udvalgene har skiftet navn til sektioner for at mindske 
forvirringen 
Planlægningen af VM og WAGC forløber planmæssigt  
Ad hoc udvalget  
Søren Jul er formand for ad hoc udvalget. 
De har arbejdet projekt orienteret i forhold til aktiviteterne. I 
2017 kommer tumbling på rep-mødet i forhold til at blive et 
selvstændigt udvalg. Ad hoc udvalget forbereder denne process. 
Bredesektionen. 
Line Bangsgaard: Fortæller om aktiviteterne 
Materiale fondens materialet er ved at blive opdateret. 
Senior træf var en succes. 
Annie Truelsen: Fortæller om uddelingen af trampolin prisen, som 
i år gik til VGF89 for deres opstart af Trampolin som aktivitet 
 
Jan Ferre: Er ikke tilfreds med at alt bliver annonceret på 
Facebook og efterlyser en ”trampolin portal”. 
Marianne K. informere om at ”portalen” er død. Der bliver sendt 
ud enten via mail eller nyhedsbrev. 
Pil Lindekrone fortæller at man kan tilmelde sig det man har 
interesse i når man tilmelder sig nyhedsbrevet. 
Forbundets kanaler er det officielle sted i forhold til informationer 



 

          Referat Aktivitets møde 2015         
 

 
Brøndby, 25. oktober 

2 
 

til miljøet 
Konkurrence sektionen  
Trine Frederiksen: Henviser til den beretning der er lavet. 
Ud over det er der ændret så man ikke kan deltage i senior DM 
med mindre man er 13+ 
Dette er kommet med i håndbogen. 
Der bliver stillet spørgsmål om der er for mange konkurrencer?? 
Der er mange hensyn, både i forhold til fordelings nøgle osv. Det 
skal vendes blandt trænere og foreninger. 
11 Klubtræf, 9 DM’er og Dankup for trampolin og 7 konkurrencer 
for tumbling  
Sektionen ønsker nogle bud på hvordan feks. fælles konkurrencer 
skal håndteres når TRA og TUM skilles. 
Thomas Juul Hansen: Det går over al forventning i tumbling og 
de har så mange deltagere at de efterhånden har svært ved at 
håndtere det. Til sidste konkurrence Var der 330 deltagere. 
Fra Tumblings side ønsker man at fortsætte med fælles DM. 
TUM er åbne for at man ved konkurrencer det giver mening at 
holdes sammen, også skal gøre det. Også fremadrettet. 
Marlene Ostenfeldt: Mener der er for mange Dancups. Ønsker 
kun 3 i stedet for 5. 
Uffe Ehlers: Syntes også der kun skal være 3 Dancups, bla i 
forhold til større fokus på den daglige grundtræning og ikke hele 
tiden skal køre konkurrence forberedelse. Samtidigt dele det i 3 
niveuaer 1.Klubtræf og 2. et eller andet og 3. Dancup. 
Uffe E. ønsker også at man gør mere ud af konkurrencerne og 
gør dem mere officielle, så man bla starter med indmarch osv. 
Peter Jensen: Man kan ændre DanCup point systemet så det 
feks. er 3 af 4 konk. Der tæller og ikke alle konkurrencerne. På 
den måde behøver man ikke yde maks hver gang. 
Er i øvrigt tilfreds med at DM’erne er slået sammen. 
Peter Jensen: Vi må ikke tabe fælles DM på gulvet ved 
skilsmissen mellem TRA og TUM. 
Anette: Er enig i at det er for mange konkurrencer som hæmmer 
den ”daglige” træning. 
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Ønsker at man dropper Dancup synk.  
Jan: Supler de andre kommentarer i forhold til at der er for 
mange Dancup. Mener det har sin berettelse, ellers vil der vel 
ikke være så mange deltagere? 
Kim: Syntes det er problematisk hvis man dropper synkron 
konkurrencen til Dancup, da synkron er der hvor DK gør det 
bedst. 
Svitlana: Konkurrence sektionen har diskuteret forskellige 
muligheder for afvikling af konkurrencerne, så det bliver mere 
optimalt. De ser at der er yngre og yngre børn der stiller op i 
konkurrencerne. De har derfor vurderet muligheden for flere 
rækker. 
Mener at de mange konkurrencer er gavnelig i forhold til 
”Konkurrence træning” som gør at man ikke er så nervøs når 
man er til en konkurrence der virkelig gælder. 
Bo: Hefter sig ved at Uffe syntes de der er for mange 
konkurrencer men samtidig deltager i udenlandske konkurrencer.  
Uffe: De deltager i udlandet pga det sociale. 
 
Flemming Knudsen: Fortæller om DIF, puljer og fordelingsnøgle i 
forhold til ændringer i forhold til antal konkurrencer. 
Der er en arbejdsgruppe i gang i forhold til ny struktur. 
Informerer i forhold til modellen ved TUM ad hoc udvalget og 
planerne for at de bliver selvstændigt udvalg. 
Tumbling som OL disciplin: 
Det er FIG der ikke vil have Tumbling til OL ikke IOC. Årsagen er 
at det vil tage pladsen fra en anden gymnastik disciplin. 
Bo Tureby: kommenterer Flemming K kommentarer i forhold til at 
FIG ikke ønsker at tabe Idræts Gymnastik pladser til Tumbling. 
Vi skal presse mere på hos IOC da vi har 2 repressentanter. Poul 
Erik Høyer og kronprinsen. 
 
Sara Müller: Intet at tilføje til beretningen der er lavet. 
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TUM elite-Flemming Kaas: 23 WAGC og 8 til VM (4 mænd og 4 
piger) 
Har lige vært til World cup hvor pigerne ikke sprang op til niveau. 
Elie Sektionen- Bo Tureby: 
Forklarer om hvad de laver. Bo er ansat på fuldtid og Anette på 
halvtid. 
Fortæller om fordelingen af økonomiske midler. Det der vægtes 
højst er VM og OL. Midlerne de har fået ekstra til nu er pga. Peter 
Jensens tidligere resultater (800.000) (Team Danmark) 
pga for dårlige resultater nu, er beløbet reduceret til 700.000. 
Martin Wagner og Benjamin Kjær er blevet udtaget til at være 
talenter under Team Danmark. 
I forhold til VM i år har de udstukket nogle niveau krav og 
derefter lavet et udviklings plan. 
Der skal arbejdes på den fysiske grundform.  
Træningslejr i uge 7, 27 og 32. På træningslejrene, bliver der 
ikke kikket til hvilke klub man kommer fra, men hvordan man i 
elite arbejde får bedst mulige springere. 
Pga skader osv. Blev Skyriders turen til Canada droppet og tog i 
stedet til vest Jylland og lavede teambuilding. 
Der bliver ført statistik og lavet skemaer i forhold til springerne. 
Benjamin Kjær opnåede en 36 plads til Worldcuppen i senior til 
trods for at han kun er 16 år. 
Der er udtaget 4 mænd og 2 piger til VM 
Til WAGC er der 19 springere fra 5 klubber. 
Trænere til WAGC er Anette, Svitlana, Marlene og Uffe. Der er 
behov for mange trænere da det er et stort stævne. 
Man har ingen forventning om medaljer til VM og WAGC.  
Man ser dette som en ”udviklings turnering” og høster medaljer 
senere. 
Projekter: Anette: 2016 er et mål om at komme med til Junior EM 
Når der er plads tager man yngre deltager ind, selv om de ikke er 
gamle nok, da man vurderer deres talent og satser på at de så er 
klar til 2018. 
Pige power: Projekt som Uffe og Marlene har startet. Man har nu 
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piger nok og man tager derfor også drenge ind i truppen. 
Bliver lagt ind under U13 
EM i mart i Valladolid, Spanien. Der er ikke nok konkurrencer 
inden EM til at man kan lave udtagelse. Dette finder man en 
løsning på. 
Uffe: Roser den åbenhed der er bla. indenfor landsholdene. 
Ønsker en supplering fra udvalgsformanden. 
Jan: Hvordan rykker man springerne videre så de når op på 
niveau så de kan komme i betragtning til div. Projekt grupper 
som tidligere nævnt. 
Bo: Man har nået langt med kraftcentre og eliteklubberne og har 
fået et godt samarbejde på tværs. 
Betina: Roser Bo og Anettes oplæg. 
 
 

3. Regnskab 2014 
Rikke: Gennemgår regnskabet  
Bundlinje princippet: Der bliver friere tøjler fra 2016 i forhold til 
at gøre brug af nogle af midlerne i regnskabet til div. Aktiviteter. 
Dette forudsætter selvfølgelig at der er overskud i forhold til 
budgettet. 
 

4. Ny uddannelsesstruktur og status på ATK 
Pil: Status på ATK projekterne. 
Formålet med ATK er at optimere træningen for børn og unge. 
Det bliver bygget op over to ben. En forenings del og en træner 
del.  
Træner uddannelse: har lagt sig op af DIF’s træneruddannelse 
6 klubber har været i gang. 5 af dem blev certificeret på rep -
møde. 
KTK - Kim: Fortæller om KTK’s process og deres erfaring med 
certificeringen 
Haslev - Gitte: Suplerer KTK og tilføjer deres erfaringer. 
Strib - Betina: fortæller om deres erfaringer i certificeringen til 
Talent klub. 
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Spring Team Nordjylland – Svitlana: Fortæller om deres proces til 
at blive certificeret som Elite klub. 
Greve – Line: Supplerer de andre. 
Pil: de første klubber har været lidt prøveklude, hvor man har 
fået nogle erfaringer som vil gøre de fremtidige certificeringer 
lettere. 
Pil: Informerer om den nye træner kursus struktur. 
Positive tilkendegivelser i forhold til hjælpetræner uddannelsen 
blev drøftet samt varigheden af kurset. 
Haslev, Marlene, Svitlana syntes 8 timers kursus er ok. 
Farum mente weekend kursus var bedre. 
Marlene: Træner kurserne ligger i August. Dette er for tidligt. 
Pil: Der har været stor succes med denne model i 
Idrætsgymnastik. 
Annie: Det er et stort problem at lave kurser over 2 weekender, 
da det gør at nogle ikke kommer med, da de ikke har mulighed 
en af weekenderne. 
Man forsøger fra DIF’s side at gøre noget af det web baseret. 
det bliver ikke i denne omgang at det kommer til at blive 
implementeret. 
Gitte: Netværk og det at mødes, giver en større synergi som man 
ikke får ved at lave dele af uddannelsen via web. 
Peter: Foreslår at man laver kurserne modul opbygget, så man 
evt. kan tage kurset over feks. to år. 
Sara: Det er der allerede nogle der gør. 
Annie: Har mange der ønsker kurser, men der har ikke været 
plads. Der bør i så fald laves to. 
Pil: Der skal laves kompetence mål på de forskellige træner 
moduler (træner1, træner 2 osv). Dette bla for dem der ønsker at 
gå videre til Diplomtræner uddannelsen. Og ikke har behov for at 
starte helt forfra (på hjælpetræner uddannelsen.). Hvilke 
kompetencer har man med sig der lever op til kravene for at gå 
videre i uddannelses systemet. 
Trampolin bliver prioriteret som nummer et, da de har det bedste 
fundament at bygge videre på. 
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Anette: Pointerer at der skal benyttes 5 weekender på træner 2 
kurset, noget der vil gøre det meget svært… 
Sara: Vil kikke på om det giver mening at lægge kurser på andre 
tidspunkter end kun i august september. 
Peter pointerer at januar og februar er en meget stille periode i 
forhold til konkurrencer og vil være oplagt tidspunkter for kurser. 
TUM: Der er igangsat et analyse arbejde i forhold til træner 
uddannelses strukturen for Tumbling. 
Inden for tumbling har man fokus på trænerdelen inden for ATK. 
Man venter lidt med foreningsdelen. 
Jan Ferre: Hvad skal jeg med certificeringen? 
Betina: Arbejde i klubben er blevet mere struktureret og mange 
af processerne og opgaverne er blevet synlige. 
Mange samarbejdspartnere sætter pris på/krav at klubberne har 
bevis på (certificeret) at de har styr på tingene. I forhold til 
kommunerne har det også givet flere støtte kroner. 
 

5. UTTs fremtidige arbejde 
Marianne: Man er ved at få lavet møder hvor TUM ad hoc samt 
Flemming, Ditte og Marianne deltager for at opdateres på hvad 
der sker i de forskellige afdelinger. 
 

6. Budget 2016 
Budgettet er delt op i forhold til trampolin og Ad hoc udvalget 
Rikke gennemgår TRA budget 
Søren gennemgår Ad hoc udvalgets budget 
 

7. Indkomne forslag 
Der er ikke fremsendt forslag. 
 

8. Valg, jfr. vedtægter § 17 stk. 3  
Da Erik Juhl Mogensen er valg som Eliteudvalgs formand, skal der  
vælges en ny næstformand. 
 
Daniel Vidstrup blev valgt 
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a) Økonomiansvarlig  
Rikke Holmslykke blev valgt 

b) Medlemmer til breddesektionen 
Maria Sigel stiller ikke op igen 
Line Bangsgård blev valgt som formand 
Sonja Klingenbjerg blev valgt 

c) Medlemmer til konkurrencesektionen 
Ingen ændringer 

d) Medlemmer til uddannelsessektionen 
Lars Walmod træder ud 
Maria sigl bliver valgt 
Bo Zierau bliver valgt 

e) Formand for TRES 
Peter Jensen er valgt 
 

9. Eventuelt  
Oplæg fra Uffe (KTK) 
Ekstra talent udviklings opgaver. 
Der skal ske noget mere med de talenter der pt. ikke er klar til 
projekt 2016 eller 2018. 
Uffe har et ønske om at bidrage mere til talent udvikling, selvom 
han ikke sidder i noget udvalg. 
Hans ønske er til målgruppe 9-13 år. 
Nationalt projekt med samlinger uden geografiske 
begrænsninger. 
Samlinger på skift i klubberne i DK. 
Alle der har nogle talenter kan melde ind med alle dem man har. 
De bliver så udtaget til talent holdet.  
Ønsker mere information og det er vigtig at det når ud til alle.  
 
Svitlana: svært at gennemskue hvordan man kunne komme i 
betragtning til diverse udtagene hold/landshold. Specielt for de 
klubber der er mindre og som ikke pt. Har elite springere, men 
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måske er på vej. 
TUM: Har en model der heder: 
Senior, Junior og Talent landshold. Er dette en model man kunne 
tage ind i TRA.  
Springteam Nordjylland: Hvad nu hvis man bliver udtaget til 
landshold (Feks. junior) og der er mange træninger på Sjælland. 
Der er også krav om at man skal træne i Brøndby når man er på 
landsholdet. Noget som er et problem hvis man bor andre steder 
end i nærheden af KBH 
 
Rikke: Hvad med økonomien. Hvilke udvalg skal det under. Husk 
at konferere med Rikke. 
 
Uffe: Det kører ok med senior og Junior landshold. De ønsker 
bare noget mere. 
Eva Farum: Hvilke niveau tænker I 
Uffe: talenter. 
Peter: Det giver ingen mening at kalde det et landshold, da der 
ikke findes konkurrencer på landsholdsplan i den aldersgruppe. 
Hvis man specialiserer sig for tidlig, er der risiko for skader og 
udbrændt hed i en for tidlig alder. 
Uffe: Der er ingen intentioner om at der skal være decideret hård 
træning. 
Det skal være en form for anerkendelse at blive udtaget og man 
lærer andre talenter på kryds af foreningerne. 
Farum: Enig med Peter om at det ikke er et landshold. 
Man booster måske også deres lyst, hvis de kommer ud og får 
træning med andre elite trænere. 
Kim: Intentionen er at udbedre Pigepower camp til drenge også. 
Pige powercamp har primært handlet om Mind set. 
Vi snakker udvikling og udveksling mellem foreningerne. 
 
 


