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Mødedato: 30. oktober 2016 

Mødenavn: Tumbling Interessemøde  

Sted: Idrættens Hus, Brøndby 

Referat: Anette Jentzsch// Forbundskontoret 

Deltagere: Philip Mynster (KTK), Thomas Juul Hansen (OGF), Allan Linde Simonsen (Outrup GUB), 
Christian Søndergård Hansen (Outrup GUB), Bent Busk (VGF89), Sebastian Toft Bro 
(Svendborg GF), Anders Sørensen, (UTT) Maiken Grøntved (UTT), Nis Rykær Simonsen 
(UTT), Oliver Bay (UTT), Søren Juhl Sømod (UTT), Janneke Lang (VGF89) Lasse Pihl Høi, 
Michael Jensen.  

 

Formanden for Tumbling Ad’hoc udvalget Søren Juhl Sømod bød de 14 fremmødte velkommen til 
årsmødet. 

1) Valg af dirigent 

Da mødet var et såkaldt interessemøde, skete der ingen valghandlinger og en dirigent derved 
unødvendig. Søren Juhl Sømod var ordstyrer. 

2)  Beretning Ad hoc udvalg v/ Søren Juhl Sømod 
  

Formand for Ad’hoc udvalget Søren Juhl Sømod  fremlagde de vigtigste punkter fra beretningen. 
Hele beretningen kan læses her http://www.gymtranet.dk/referater/trampolin-tumbling/ 

 Uddrag fra beretningen 
Tiden i Ad’hoc udvalget er det seneste år er gået med at strukturere og udvikle Tumbling i 
Danmark, med fokus på ildsjæle og gymnaster. Det skal give mening for den enkelte at engagere 
sig, og samtidig må opgaverne ikke gro over hovedet. 

 Ad’hoc udvalgets fornemste opgave er at understøtte Tumbling aktiviteterne og derved udvikle 
Tumbling i Danmark.  
 
En enkelt struktur omkring Tumbling i Danmark er ved at forme sig. 

• Tumbling dommer- og reglementsektion 
• Tumbling stævnesektion 
• Tumbling uddannelsessektion 
• Tumbling udviklingssektion 

 (Elite aktiviteter varetages af det fælles GymDanmark Eliteudvalg) 
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Søren oplyste om, at der inden næste års repræsentantskabsmøde, skal ske en beslutning om 
hvorvidt Ad’hoc udvalget skal arbejde for at blive et selvstændigt udvalg (på linje med fx 
Trampolin), eller lægges sammen med Trampolin og DMT som ét stort udvalg, med tre 
undersektioner (Trampolin, Tumbling, DMT).  

 Søren understregede at der selvom, Ad’hoc udvalget ikke havde et direkte sæde i bestyrelsen, var 
en god dialog med forbundskontoret, og med bestyrelsen ved direktøren Ditte Okholm-Naut. 

Velkommen til nyt medlem af sektionen, og tak til udgående medlem 
Maiken Grøntved  havde ønsket at udtræde af udvalget, og i stedet koncentrere sig om udvalgte 
projekter i Ad’hoc udvalget. Søren Juhl Sømod takkede for Majkens indsats og hun modtog 
blomster og gave. 
 
Vi bød velkommen til Janneke Lang, som trådte ind i Ad’hoc udvalget. 

3)  Stævner og dommere v/Thomas Juhl Hansen 
 Dommere  
 Thomas udtrykte begejstring for, at Tumbling det sidste års tid har fået uddannet mange nye 

dommere som betyder, at Tumbling i alt nu har 50 uddannede dommere. Fremadrettet bliver det 
sådan at man skal stille med en dommer når en forening tilmelder sig konkurrence, ellers kan 
man ikke deltage. 

 Debat om dommere til konkurrencer (efterskole-konkurrencer). 

 Bent Busk (VGF89) efterlyste et link til tilmeldinger, så man kan kontrollere dommer-
tilmeldingerne inden konkurrencerne. Dette kan evt. løses i den dommerreminder der udsendes 
forud for konkurrencerne. 

 Christian Søndergård Hansen (Outrup GUB), havde forslag om løsning via google/docs.  

 Ønske om tjekliste (drejebog) til konkurrencerne, som gør det nemt og lækkert 

 Maiken Grøntved (UTT):  Udtrykte bekymring fra forældre, som er utilfredse med for lange 
konkurrencedage, med lange pauser for gymnasterne. Thomas Juhl Hansen:  Der er prøvet 
forskellige konkurrence set-ups.  
 
På mødet fremkom forskellige forslag til metoder, fx opdeling i mindre grupper/puljer. Lasse Pihl:  
Foreslog at der evt. kan stilles krav om flere lokaler til afvikling af konkurrencerne. Nis Rykær 
Simonsen (UTT): Evt. prøve med at køre en begynderkonkurrence over to dage. Herefter kan det 
implemeneres til andre konkurrencer. 
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Michael Jensen: Forslag til at ændre i reglementerne så det bliver mere enkelt at forstå, er der 
andre ting vi også kan skrue på. Vi skal ikke bare kopiere det internationale reglement. 

 Forældre og dommere udtrykker ønske om at dele konkurrencerne over flere dage. 

 Michael Jensen: Stillede forslag om, at man kunne overveje, om der skal være to baner for at 
spare tid. 

Økonomi ved konkurrencer 
Bent Busk (VGF89): Foreslog at der altid skal være entre-priser. således vi lærer, at det selvfølgelig 
koster noget at se gymnastik, ligesom det er helt naturligt i andre sportsgrene. Thomas Juhl 
Hansen: Forslag om, at reglerne skal skrives ind i stævnekontrakterne (vilkår med max på entre-
priser), men gjorde også opmærksom på, at det kan betyde mer-udgifter for nogle klubber i form 
af fx halleje såfremt der tager entreindtægt. 

Efterskoler  
Thomas Juhl Hansen: Giver det mening at efterskolerne stiller op ved Hold-DM? 
Michael jensen: Foreslog at efterskolemesterskab og et klubmesterskab, afholdes hver for sig. 

Kommunikation 
Forslag om at anvende lukkede facebookgrupper til at undersøge forskellige ting, eksempelvis 
indkøb af storskærm, sparring om forskellige forslag mv. 
Søren Juhl Sømod: Kan vi bruge FB-grupperne til sparring og meningsudveksling? 
 
Forbundskontoret råder over en liste med kontaktinfo til alle GymDanmark tumbling-klubber, 
som kan anvendes til direkte kommunikation mellem forbund/udvalg og medlemsforeninger. 

Vi skal være fælles om kommunikationskanalerne i udvalget og på forbundskontoret, for at sikre 
en god og effektiv kommunikation . 
 

Livestream 
Ad hoc gruppen skal blive enige om hvorvidt vi ønsker live stream af alle konkurrencer, 
videoindslag o.lign., samt hvor og hvordan dette skal afvikles.  

Forbundskontoret arbejder på en aftale med DR om live stream af DM individuelt 2017, sammen 
med Trampolin og DMT. 

4) Udvikling sektion v/Maiken Grøntved 
Uddrag fra beretningen 
Projektet om tumbling-opstart kørte af stablen d. 1. juni på Ollerup gymnastik højskole. Vi 
ansatte Sune Straarup Jensen til at forberede og afholde oplæg om tumbling og hvordan 
tumbling kan startes op ude i klubberne, med det sigte at udbrede sporten. 

 
 



 

          REFERAT Tumbling 

        Interessemøde 2016                                                                   
½  

 

 

4 
 

Oplægget blev afviklet som en del af skolens lederuddannelse for powertumbling linjen, og blev 
modtaget med megen positiv respons. Projektet var saåvel oplysende for eleverne som givtigt for 
udvalget, da der i oplægget også var indlagt rum til diskussion og direkte feedback til 
GymDanmark fra tumblerne(eleverne) om, hvordan tumbling kan gøres mere synlig og hvorledes 
miljøet for sporten kan styrkes ude i klubberne, alt sammen med forma ̊let om at udbrede 
sporten. 
 
Det er i ad hoc udvalgets interesse at forsætte med lignende projekter der skaber samarbejde 
mellem forbundet og organisationer som udbyder tumbling. Da sa ̊danne projekter er med til at 
etablere tættere kontakt mellem mening udøver og udvalget. Vi tror på at der er et stadigt stort 
behov for information omkring sporten for at udbrede denne, men at det ligeledes er nødvendigt 
at være lydhør over for de udfordringer der ved en opstart af sporten. 

 
Søren Juhl Sømod: Hvordan får vi konkurrencer også på Sjælland? Skal vi have en slags 
udviklingsweekend? Ønske om dialog med foreningerne, så der er et oprigtigt ønske fra de 
sjællandske klubber. 
 
Lasse Pihl: Udtrykte ønske om en synlig køreplan (startpakke Tumbling) på hjemmesiden 
(gymdanmark.dk) om hvordan man starter en ny tumbling-forening op. Evt. se på eksisterende 
startpakke til Trampolin. 

 
5) Elite sektion v/Flemming Kaas 

Uddrag fra årsberetning, læs den hele her 
http://www.gymtranet.dk/referater/trampolin-tumbling/ 
 
2015/2016 har været meget i de store mesterskabers navn. Vi har deltaget i både VM og EM, med 
lidt svingende resultater. En af de store målsætninger, som der er blevet arbejdet frem mod de 
sidste par år, har været at kunne deltage med fuldt dame seniorhold. Dette blev indfriet ved 
VM2015, og forsatte ved EM2016. Og som trenden pt. ser ud vil det kunne forsætte fremover. 

I 2016-2017 vil vi forsætte med Vesterlund Efterskole som sponsor for vores landshold. Dette 
giver os gode muligheder for at forsætte den udvikling som der er blevet vist i de sidste mange 
år. 

 Arbejdsopgaver det næste år  

• Alle aktiviteter skal beskrives som projektet 
• ’Den røde tråd’ skal færdiggøres 
• Videreudvikle vores kvindelige tumblere 
• Udarbejde en struktur sammen med eliteklubberne (efterskolerne 

Frivillige 
Vi har behov for flere frivillige, der skal rekrutteres nye medlemmer til projekterne. Vi ønsker fire 
nye medlemmer til stævnegruppen. 

Uddannelsesmøde 
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Christian Søndergård Hansen (Outrup GUB), Ønskede spotkurser. Vi skal være bedre til at 
koordinere camps, foreningerne imellem. 
 
Mødedatoer for adhoc-udvalget:  
Mandag d. 9/1 i Odense 
Torsdag d. 27/4 Brejninggaard efterskole 
Mandag d. 21/7 Odense 
Mandag d. 9/10 Silkeborg 
 

6) Regnskab 2015 & status på Økonomi 2016 
 

 Realiseret Budget Realiseret Budget Budget 
2015 2015 1/1-31/8 

2016 
1/1-31/12 

2016 
2017 

Tumbling ad hoc gruppen      

Arrangementsindtægter 27.055     

Kursusindtægter 15.610     

Andre indtægter           

      

Indtægter i alt 42.665     
      

Mesterskaber og konkurrencer i DK -49.780     

Egne kurser -1.125     

Møder og administration 0  -6.673 -17.000  
Udviklingsbuffer -2.548     

Ændret budgettal, jfr. bestyrelsesbeslutning       9.183   

      

Udgifter i alt -53.453  -6.673 -7.817  
      

Resultat ad hoc gruppen -10.788 0 -6.673 -7.817 -17.000 
      

Dommer - og reglementssektionen      

Kursusindtægter     11.800 1.500   

      

Indtægter i alt   11.800 1.500  
      

Kursusudgifter   -10.327 -5.000  
Administration     -3.166     

      

Udgifter i alt   -13.493 -5.000  
      

Resultat dommer- og reglementsektion  -1.693 -3.500 -30.000 
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Stævnesektion      

Arrangementsindtægter   147.850 178.050  
Andre indtægter     3.000     

      

Indtægter i alt   150.850 178.050  
 
 

     

Mesterskaber og konkurrencer i DK  -80.463 -60.300  
Nyanskaffelser   -700   

Administration     -3.061     

      

Udgifter i alt   -84.224 -60.300  
      

Resultat Stævnesektion   66.626 117.750 150.450 
      

Udviklingsektionen      

Kursusindtægter     56.050 18.000   

      

Indtægter i alt   56.050 18.000  
      

Fællestræninger/lejre og lignende   -6.113 -20.000  
Udviklingsbuffer     -2.363 -35.000   

      

Udgifter i alt   -8.475 -55.000  
      

Resultat Udviklingsektionen   47.575 -37.000 -3.000 
      

Udddannelsessektionen      

Arrangementsindtægter    18.000  
Kursusindtægter       5.000   

      

Indtægter i alt    23.000  
      

Kursusudgifter    -10.000  
Fællestræninger/lejre og lignende       -20.000   

      

Udgifter i alt    -30.000  
      

Resultat Uddannelsessektion    -7.000 2.000 
      

Resultat, Tumbling     105.835 62.433 102.450 
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8) Workshop omkring indkomne forslag. 
Forslagene er kun stikord. Nogle er konkrete andre skar der arbejdes videre med dem før de giver 
mening. Forslagene vil blive brugt i Ad-hoc udvalgets videre arbejde. 
 
Forbund/Adhoc udvalg  

• Økonomi (udvalg) har vi brug for en i økonomi udvalget? 
• Sharing portal for klubber og trænere 
• Fælles kalender Gymdanmark aktiviteter 
• Al kommunikation på/via Gymdanmark.dk 
• Indgå i samarbejde Vejstrup/SG/Ollerup (Samarbejde ->Landshold) 
• Udbyd projektopgaver på facebook 
• Kan vi finde penge til projekter, for hurtig at få dem gennemført? 
• Til nye klubber: Startpakke, Hjemmeside, Sharring portal. En kontakt person til den nye 

klub. 
• Udbredelse af tumbling til Sjælland gennem f.eks. Helsinge. 
• En begynderkonkurrence på Sjælland, hvor også Fyn og Jylland deltager. Gerne som en 

camp. 
 

Uddannelse 
• Spot kurser tumblingtræner 
• Level 1-10 uddannelse  
• Træner Camp 
• Leksikon for øvelser i tumbling 
• Vi skal strukturere alle camps 

 
Konkurrencer. 

• Live stream med en Ipad på YouTube kanal. Ny kanal ? 
• Stævnekontrakt ud ved sæsonstart 
• Hvilken kanal skal vi video-kommunikere 
• En skabelon til opgaver der skal udføres i forbindelse med stævner 
• Nyt koncept for begynderkonkurrence 

o Små grupper 
o Flere forsøg 
o Ingen finaler 
o Færre dommere 

 
• Forslag til program: Elite-begynder-begynder finale-Elite finale 
• Beskrive ansvarsområde mellem stævne og teknisk udvalg 
• Kan tumbling have et stævne setup som teamgym? 
• Informations ansvarlig med video og facebook 

 
9) Orientering omkring tumblings eliteudvalgs repræsentant 
 Flemming Kass er Tumblings repræsentant i eliteudvalget. 

10) Eventuelt 
 Ikke yderligere 


