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Dagsorden: 

 

Fællesmøde trampolin, tumbling og DMT 

 Hvem er vi og hvordan kan/skal vi samarbejde? 

 

Aktivitetsmøde Trampolin: 

1. Valg af dirigent  
2. Beretninger  
3. Regnskab 2015 
4. UTTs fremtidige arbejde 
5. Budget 2017 
6. Indkomne forslag 
7. Valg, jfr. vedtægter § 17 stk. 3  

a) Næstformand  
b) Medlemmer til breddesektionen 
c) Medlemmer til konkurrencesektionen 
d) Medlemmer til uddannelsessektionen 

8. Eventuelt  
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Udvalgsliste – Trampolin og Tumbling udvalg 

 

Trampolin/Tumbling ledelse 

Formand Marianne Knudsgård (Ulige år)  
Næstformand Daniel Vidstrup (Lige år) Villig til genvalg 
Økonomiansvarlig Rikke Holmslykke (Ulige år)  
Regionsansvarlig Breddeudvalgsformand Line Bangsgaard 
 
Trampolin/Tumbling breddeudvalg 
Line Bangsgaard (Lige år) Villig til genvalg 
Annie Truelsen (Lige år) Villig til genvalg 
Anita Hansen (Ulige år)  
Lone Pultz (Ulige år)  
Sonja Klingenberg (Ulige år) 

Trampolin/Tumbling Teknisk udvalg 
Trine Frederiksen (formand) (Lige år) Villig til genvalg 
Jan Morton (Ulige år)  
Ralph Jensen (Lige år) Villig til genvalg 
Karsten Dehn (Ulige år)  
Svitlana Seredyuk Pedersen (Lige år) Villig til genvalg 
Thomas Juul Hansen (Ulige år)  
Anders Sørensen (Ulige år)  
 
Trampolin/Tumbling Uddannelsesudvalg 
Sarah Müller (formand) (Ulige år)  
Jesper Due Lind (Lige år) Villig til genvalg 
Betina Pihl Thomsen (Lige år) Villig til genvalg 
Maria Sigl (Ulige år)  
Bo Zierau (Ulige år) 
 
Trampolin eliterepræsentant 
Peter Jensen (Ulige år)  
 
Tumbling eliterepræsentant 
Flemming Kaas (Lige år) Villig til genvalg 
 

 



 

          
 

 

 
 

4 
 

Beretning Trampolin/Tumbling 

I november/december 2015 afholdt vi et fantastisk VM. Desværre blev de sportslige 
resultater for trampolin ikke som vi havde håbet, men både tumbling og DMT lavede 
fine resultater. Organisatorisk blev det et rigtig godt stævne. Vi har fået meget ros for 
vores organisering og måde at få tingene til at fungere på. Jeg vil i den forbindelse sige 
mange tak til de mange frivillige, som var med til at gøre VM til et rigtig velorganiseret 
stævne. 

Vi har også fået gennemført den spørgeskemaundersøgelse, som vi talte om på sidste 
årsmøde. Vi har modtaget en del svar, som vi nu er ved at bearbejde. 

I løbet af sommeren er der en lille gruppe, som er i gang med at starte aktiviteten 
DMT rigtigt op. Der er et arbejde i gang med at finde ud af hvordan 
konkurrencestruktur, regler m.m. skal fungere. De klubber som på nuværende 
tidspunkt har DMT opfordres til at være med i arbejdet omkring udbredelse af DMT. 
Jeg håber at vi får mange klubber til at gå i gang med DMT, så vi kan få en stærk 
aktivitet. 

Marianne Knudsgård, formand for Udvalget for Trampolin, Tumbling og DMT. 

 

Beretning fra Trampolin breddesektion 

I breddeudvalget afholdes fortsat klubtræf i 4 områder. Igen i år er der blevet afholdt 
3 konkurrencer i 3 af områderne, mens værtsklubber mangler i område 2 hvor der i 
sæson 2015/2016 har været afholdt 2 klubtræf, er der i sæson 2016/2017 kun planlagt 
1, men der arbejdes på at finde en løsning, og altså få afholdt 2 klubtræf igen i denne 
sæson. 
Da vi de forgående sæsoner har oplevet lavere klubdeltagelse, har vi været i 
tænkeboks omkring om vi kunne vende denne udvikling - vi vil bl.a.  i område 1, hvor 
deltagerantallet er meget højt (og konkurrencen meget lang), køre et forsøg med 
opdeling af konkurrencen. Derudover opfordre vi forsat klubberne til at deltage i 
klubtræf. 
 
Mange af de større klubber afholder forsat deres egne sommerlejre, og vi har ikke 
haft den store efterspørgsel i breddesektionen, om en samlet fælleslejr, hvis 
klubberne er uenige, og mener at der er mangel på en fælles sommerlejr, på tværs af 
niveau - så hører vi (Line Bangsgaard) gerne om dette. 
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Der er udarbejdet nyt materiale omkring materialefonden, som ligger tilgængeligt på 
gymtranet under trampolin-reglementer. Pt er der lukket for oprettelse af nye 
startpakker, da der ikke er flere trampoliner tilgængeligt i trampolinfonden. 
 
Endeligt arbejder vi stadig med trampolinprisen og har afholdt seniortræf i år, 
planlægningen til næste års seniortræf starter lige om lidt. Seniortræf er for alle 
springere over 18 år og på alle niveauer, vi byder alle velkommen, har en festlig dag. 

 

Beretning for Trampolin og Tumbling Konkurrencesektion 

Konkurrence sektionens kerneydelse er afvikling af 8 trampolinkonkurrencer og 1 
fælles konkurrence, senior DM, som i år blev afholdt i Odense. Traditionelt et fælles 
DM sammen med tumblerne, i år udvidet med DMT som var med for første gang. 

Konkurrence sektionens opgave ligger i at sikre afviklingen af vores konkurrencer ved 
at sørge for, at vi har nogle gode klubber som stiller mandskab og hal til rådighed, 
sikre at vi har de fornødne og kvalificerede dommere og beregnere, samt sikre at vi 
har teknisk udstyr og ikke mindst nogen som kan betjene det udstyr. 

Vi har igen i år haft store udfordringer med, at sikre at vi har de fornødne dommere til 
at kunne afvikle vores konkurrencer på ordentlig vis. Dette betyder at vi har måtte 
afvikle med ikke fuldtallige dommerteam, dette er selvfølgelig ikke er tilfredsstillende 
og har betydet panik og sidste øjebliks redninger.  

I Konkurrence sektionens oplever vi, at det er vanskeligt at få flere af vores klubber til 
at tage del i det fælles ansvar der er ift.at sikre en fornuftig afvikling. For at få løst 
denne udfordring bliver løsningen fra 2017 at klubberne må stille med et antal 
kvalificerede dommere set i forhold til antallet af gymnaster de har med, således som 
det allerede praktiseres med succes i tumbling. Ansvaret for at sikre det nødvendige 
antal dommere vil således blive lagt på klubberne i stedet for som nu hos 
Konkurrencesektionen.  

Vi har nu kørt to år med vores nye dommersystem. Prøverne i de forskellige 
kategorier har været med til at give et godt overblik over vores mange dommeres 
forskellige kompetence, hvilket er hjælpsomt, dels når der skal sættes dommerteam, 
dels i forhold til at understøtte de enkelte dommere i deres udvikling. 

I år afholdtes det første fælles DM for U12, U14 og U17 fordelt på en weekend. 
Konkurrenceformen er kommet for at blive og var overordnet en succes, dog er vi 
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også blevet klogere på, hvordan vi fremover kan afvikle på en mere smidig måde. Vi 
ser frem til næste fælles DM i foråret 2017 i Holstebro, hvor vi forhåbentligt har fået 
rettet formen på stævnet lidt bedre til. 

Vi nærmer os enden på den 4 -årige olympiske cyklus, hvilket betyder at alle vores 
internationale dommere skal på kursus/ til eksamen i 1. kvartal af 2017. Riget fattes 
penge, hvilke har betydning for aktivitetsniveauet for landsholdet og dermed også 
vores bedste internationale dommere, en skidt udvikling både sportsligt og også for 
vores dygtige, velansete og erfarne internationale dommere. 

I forhold til dygtige og erfarne dommere skal der igen lykønskes til Anette Dalsten 
som netop har været til OL i Rio hvor hun var udtaget til at være dommer. Godt gået 
og dejligt at Anette på bedste vis kunne repræsentere Danmark. 

Traditionen tro vil Konkurrence sektionens takke alle de foreninger, dommere og 
officials der gennem året har ydet en stor indsats, således at vi har kunnet afholde alle 
vores konkurrencer. 

Vi ved, at der er mange af jer dommere og beregnere der bruger en del af jeres 
weekender i hallen.  

For det skal der lyde en stor tak for hjælpen.  

Der skal lyde en særlig stor tak til Jørgen Lind for hans administration vedligehold og 
teknisk support til udvalget.  

Trine Frederiksen, formand konkurrencesektionen 

 

Beretning for Trampolin uddannelsessektion 

Uddannelsessktionens (TUU) medlemmer: 
 
Der har i August/September 2016 været afholdt GymTræner 1 Trampolin med 24 
kursister. Der var en overvægt af mere modne kursister uden så meget erfaring, så 
der var stor fokus på forståelse af trampolinspring herunder teknik og indlæring. Der 
er sjældent set så meget engagement fra kursisterne, så vi er overbevist om at alle har 
fået meget med hjem og vi ønsker alle klubberne tillykke med deres nyuddannede 
instruktører. Som noget nyt foregik den praktiske prøve med ”rigtige 
trampolinspringere” idet Strib stillede med 8 unge springere med forskellig erfaring. 
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Erfaringen var god, og det er helt klart et koncept vi vil forfølge fremadrettet. 
Yderligere var basisdelen af kurset (tidl. DIFs Idræt og Træning) tilrettelagt efter 
GymDanmarks GymTræner – Basis materiale, som danner baggrund for 
GymDanmarks målretning mod DIFs uddannelsesstruktur. 
 
Ligeledes i August/September 2016 blev der afholdt GymTræner 2 Trampolin 
(øvede/første del) med 10 kursister. Det var en fornøjelse at gennemføre kurset med 
meget engagerede kursister der alle bidrog med gode spørgsmål/diskussioner og 
godt gå-på-mod.  
Vi håber at antallet af tilmeldinger de kommende år vil stige en smule, da det giver 
langt mere dynamik og udveksling af erfaringer. Det skal i den forbindelse nævnes, at 
det sagtens kan give mening at gennemføre kurset for at få forståelsen af hvorfor der 
arbejdes med grundteknik og byggeklodser som der gør, selvom man ikke har mere 
øvede hold og ikke forventer at bestå den teoretiske del. Vi vil ligeledes fra udvalgets 
side gøre opmærksom på, at de kursister der tidligere har gennemført uden så meget 
erfaring fra klubben, sagtens kan have stort udbytte af at deltage i kurset en gang 
mere efter et par sæsoner eller tre ude i klubben.  
 
GymTræner Trampolin Videregående blev ikke afholdt i 2016 på trods af en 
forventning herom. Udviklingen i starten af 2016, hvor landstræneren blev fritstillet, 
var en udfordring for afholdelse af dette kursus.  
 
I 2015 blev der lagt meget energi i opdatering af materialet til GymTræner 1 og det er 
med mindre korrektioner blevet genanvendt i 2016. Gennemgang af materialet til den 
første del af GymTræner 2 er til gengæld blevet prioriteret, og det materiale der blev 
udarbejdet i 2015 er blevet gennemarbejdet og tilrettet.  
Generelt om materialet på GymTræner 1 og første del af GymTræner 2 Trampolin kan 
siges, at der er opnået en rød tråd, et ensartet layout samt delvist integreret til 
GymDanmarks kursusstruktur.  Overgangen mellem de to kurser er blevet mere 
flydende efter der er flyttet flere saltospring fra første del af GymTræner 2 til 
GymTræner 1. Materialet er blevet godt modtaget af kursisterne, og det er en glæde 
at undervise efter. 
 
Vi ser frem til med tiden at få lavet præsentationer og undervisningsmål samt 
fortsætte udviklingen med GymTræner 2, så det passer til GymDanmarks nye 
kursusstruktur og alle de tidligere kurser kan implementeres herunder. Det er et stort 
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arbejde og tager tid at finde den røde tråd og få det hele til at passe ind i den nye 
struktur, men med små skridt kommer vi hele tiden nærmere vores mål. 
 
Efter sidste aktivitetsmøde er udvalget styrket i både antal og kompetencer. Maria Sigl 
og Bo Zierau er trådt ind i udvalget og har bidraget med deres store viden til både 
kursusmaterialet og i diskussionen om den fremtidige kursusstruktur.  
 
Som formand vil jeg gerne sige tak til både nye og gamle i udvalget, der alle gør et 
kæmpe stykke arbejde – både i forhold til udvikling og afholdelse af kurser. 
 
 

 

Beretning for Trampolin Elite Sektionen – Peter Jensen 

2015-2016 har været en hård periode for dansk elitetrampolin. Efter VM i 2015 blev 
både landstræner og juniorlandstræner afskediget på grund af usikkerhed om den 
fremtidige økonomi, og det var som et resultat heraf et meget turbulent efterår og 
forår. 

På det organisatoriske plan har vi gennemgået store ændringer. Vi har pt. ikke nogen 
ansatte landstrænere, og vi har på baggrund af dette lukket det centrale 
træningscenter i Idrættens hus i Brøndby. Vi arbejder på at beskrive en ny 
elitestruktur. Dette arbejde har taget længere tid, end vi havde håbet, hvilket bl.a. 
skyldes, at der er et sideløbende strategiarbejde i forbundet, og at der har været stor 
usikkerhed om fremtidig økonomi på både den korte og den lange bane.  

2015-2016 har dog også budt på markante sportslige begivenheder – ikke mindst VM 
og WAGC på hjemmebane! Derudover har vi bl.a. deltaget i EM og junior-EM i Spanien 
og World cup i Portugal, og vi har afholdt træningslejre for både vores talenter og 
landshold.  

 

VM på hjemmebane 

I slutningen af 2015 var GymDanmark vært for VM på hjemmebane i Odense. Hos 
seniorerne var der mange gode individuelle præstationer, men det rakte ikke helt til 
det, vi havde håbet på. Daniel Præst blev bedste dansker som nr.41 og Benjamin Kjær, 
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Jacob Schoppe og Christian Andersen blev nr.64-66. Hos damerne blev Maila Walmod 
bedste dansker som nr.51, og Helena Mogensen blev nr. 53. I synkron blev Christian 
Andersen og Daniel Præst nr.15 ganske tæt på finalen, Jacob Shoppe og Benjamin 
Kjær blev nr. 32 efter et kiks, og Maila Walmod og Helena Mogensen blev nr.21 
ligeledes efter et kiks. 

 WAGC er som altid en kæmpe konkurrence, og vi stillede med et stort hold, med 
deltagere fra alle de store klubber i Danmark. Det blev desværre ikke til nogle 
finalepladser, men til mange gode præstationer. I U12 blev Alma Andersen bedste 
Dansker som nr.43, i U14 blev Peter Sørensen nr. 22, i U16 blev Lucas Cheung nr. 25 
og i U18 Blev både Vanessa Smith og Teis Petersen nr. 29. I synkron var vi meget tæt 
på finalerne med Emilie Jensen og Sofie Landberg som nr.10 og Carl-Emil Jernov og 
Peter Sørensen som nr.11. 

 Niveauet i den internationale junior konkurrence er blevet væsentlig højere, og der er 
sket en stor professionalisering i juniortræningen. Ydermere deltager nye lande, som 
ikke traditionelt har haft trampolin på programmet, men viser et meget højt niveau.     

Det var fantastisk at være på hjemmebane, og der skal lyde en stor tak til alle 
involverede og især til de mange frivillige og til publikum, der støttede op om de 
danske springere. 

EM og Junior EM  

Vi havde en kort og på pga. landstrænersituationen turbulent optakt til EM og junior 
EM, men alle omkring holdet arbejdede sammen for at skabe de bedst mulige 
rammer om forberedelserne, og alle de involverede klubber, trænere, springere og 
forældre bidrog med stor tålmodighed og entusiasme. 

Senior damerne havde en lidt nervøs konkurrence og Maila Walmod, Helena 
Mogensen og Vanessa Smith blev hhv. nr. 32, 36 og 38, det rakte til en samlet hold 
placering som nr. 8. Senior herrerne havde desværre en dårlig dag, og både Daniel 
Præst og Benjamin Kjær måtte inkassere et kiks. Jacob Shoppe blev dermed bedste 
dansker med en 42 plads.  

Til junior-EM var der 100 % gennemførsel og mange gode præstationer af de danske 
springere!. Det blev desværre lidt stolpe ud for Lucas Cheung, som blev nr. 29, og 
Sarah Lindahl, som blev nr. 28. De var begge meget tæt på en plads i semifinalen. 
Kristoffer Klingenbjerg, Mathias Jensen og Carl-Emil Jernov blev nr. 36, 37 og 40, og det 
blev samlet til en 8 plads for drengene i hold konkurrencen. I synkron var der lagt op 
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til en spændende kamp mellem de to danske hold, og efter gode præstationer af 
begge hold var det Kristoffer Klingenbjerg og Carl-Emil Jernov, der trak det længste 
strå og kvalificerede sig til finalen på en ottende plads. I finalen lavede drengene en 
super god øvelse og vandt en flot sølv-medalje! Stort tillykke til Kristoffer og Carl-Emil 
og til deres trænere og deres klubber. 

Optakten til EM var naturligvis præget af det tomrum, der opstod efter 
landstrænerteamet stoppede. Daniel Vidstrup og undertegnede lavede en midlertidig 
aftale med GymDanmark om at træne landsholdet frem mod og under EM og Junior-
EM. Vi havde en god optakt på trods af, at der ikke var særlig lang tid, og der skal lyde 
en stor tak til Daniel Vidstrup for det store arbejde, han har lavet det seneste år, og for 
altid at træde til, når det har været nødvendigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I år valgte vi at dele sommertræningslejren i to, så talent og juniorlandsholdslejren 
blev afholdt i Nordjylland og seniorlandsholdslejren blev afholdt i Brøndby. Begge 
træningslejre var en stor succes. Der er også blevet afholdt Pige power camp, og vi 
arbejder fortsat på at forbedre træningssamarbejdet på tværs af klubberne. 

Tak til alle trænere og frivillige - uden jer var der ikke muligt at afholde disse dejlige 
lejre.      

Efter en årrække uden deltagelse ved OL og uden resultater helt i top er virkeligheden 
en anden, end vi har været vant til for dansk trampolin. Fra 2017 får vi ikke længere 
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Team Danmark-støtte, og det betyder, at vi er nødt til at gentænke rammerne for, 
hvordan vi laver elitetrampolin i Danmark. For det har vi fortsat ambitioner om, og der 
er flere positive tendenser på talentområdet rundt i landet.  

Vi er i elite sektionen allerede godt i gang med de første tanker, og jeg håber, at 
klubberne vil tage godt imod udfordringen om at lave verdensklassegymnaster lokalt. 
Klubberne vil fremover få et større ansvar for at følge gymnasterne hele vejen fra 
begynder til internationalt senior niveau. Fremadrettet vil talent- og elite arbejdet i 
højere grad komme til at foregå lokalt i klubberne i samarbejde med tres. 

Til sidst vil jeg gerne på elitesektionens vegne sende en stor tak til Bo Tureby og 
Anette Dalsten, som har stået i spidsen for eliten i dansk trampolin, så længe de fleste 
af os kan huske. Vi har med Bo Tureby ved roret gennem de seneste 30 år og Anette 
Dalsten de seneste 18 år fået mange store trampolinoplevelser. Vi har blandt andet 
deltaget ved 3 Olympiske lege, været med i utallige World games-, VM-, EM-, Junior 
EM- og WAGC-finaler. Vi har vundet to Europamesterskaber, VM sølv, EM bronze, VM 
bronze og World Games medaljer. Dertil skal lægges et hav af fantastiske 
juniorresultater med Junior EM og WAGC medaljer som højdepunkterne. Stort set alle 
trænere i Danmark er blevet trænet eller udannet af Bo og Anette, og uden deres 
engagement og utrættelige arbejde havde ovenstående resultater ikke været mulige, 
ligesom de har en stor andel i, at der trods en resultatmæssig bølgedal er masser at 
bygge videre på i dansk trampolin!  

Tak Bo og Anette!  

… 

Dermed vil jeg afrunde beretningen. Jeg ser frem til et spændende 2017, hvor vi 
sammen skal skabe rammerne for, at dansk trampolin også fremover vil skabe 
internationale topresultater. Det starter i klubberne. 
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Årsregnskab 2015 – budget 2017 

Trampolin/Tumbling Ledelsen     
  Budget 2015 Realiseret 2015 
Udgifter     

Møder og administration 
-15.000 -25.316 

- Inkl. rep.møde 
Andre udgifter 

-5.000   
- Opvisninger 
I alt -20.000 -25.316 

   Breddesektionen     

  Budget 2015 Realiseret 2015 
Indtægter     

Klubtræf og seniortræf 145.950 158.220 
Sommerlejr 110.000 0 
Andre indtægter 

0 3.319 
- Salg af mærker mm. 
Udgifter     

Klubtræf og seniortræf -33.000 -21.621 
Sommerlejr -116.040 0 
Møder og administration -18.000 -2.227 
I alt 88.910 137.691 

   
   Konkurrencesektionen     

  Budget 2015 Realiseret 2015 
Indtægter     

DanCup 83.000 118.745 
Tumbling Cups 94.700 104.700 
Alle DMer 83.105 109.745 
Dommerkursus 16.400 16.450 
Andre indtægter 0   
Udgifter     
DanCup -45.000 -66.131 
Tumbling Cups -25.000 -36.314 
Alle DMer -66.000 -96.826 
Dommerkurser -43.350 -17.132 
Møder og administration -11.000 -7.485 
Nyanskaffelser og vedligehold -35.000 -41.062 
I alt 51.855 84.691 
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   Uddannelsessektion     
  Budget 2015 Realiseret 2015 
Indtægter 180.000 185.665 
Udgifter -209.000 -162.624 
I alt -29.000 23.041 

   
   
   
   Trampolin/Tumbling Ledelsen   

   Budget 2017 
 Udgifter   
 Udvalgsmøder -5.000 
 Rep.møde (alle sektioner) -20.000 
 Administration og særlige arrangementer -5.000 
 I alt  -30.000 
 

   Breddesektionen   
   Budget 2017 
 Udgifter   
 Klubtræf og Seniortræf -28.000 
 Sommerlejr 0 
 Møder og administration -8.500 
 Indtægter   
 Klubtræf og Seniortræf 160.350 
 Sommerlejr 0 
 Andre indtægter 

4.500  - Salg af mærker 
 I alt 128.350 

 
   Konkurrencesektionen   

   Budget 2017 
 Indtægter   
 DanCup 118.475 
 DM 55.660 
 Dommerkurser 8.750 
 Udgifter   
 DanCup -50.000 
 DM -70.000 
 Dommerkurser -15.000 
 Møder og administration -9.000 
 Nyanskaffelser og vedligeholdelse -12.500 
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I alt 26.385 
 

   Uddannelsessektionen   
   Budget 2017 
 Udgifter   
 Møder og administration -6.000 
 I alt -6.000 
 

   Trampolin i alt   
   Budget 2017 
 Indtægter 347.735 
 Udgifter -229.000 
     
 Resultat 118.735 
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Notater 
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