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Mødedato: 14 maj 2018 

Sted:  

Deltagere: Søren, Oliver, Nis, Sune, Flemming, Michael 

Afbud: Jenneke, Thomas, Jacob, Anders 

Referat: Søren 

 

 

1. Konkurrencesektionen 

Dommer: 

• Anders Sørensen 

Teknik: 

• Thomas Juul Hansen 

• Sune Jensen 

22-01-2018 Sponsor koncept…. 

13-03-2018 SJS vil få det ind i vores budget. 

13-03-2018 Sune vil forsøge at få flere ind i til udvalgsarbejdet med stævneafvikling. 

14-05-2018 Status på nye medlemmer. Vi køber en trailer til omkring 50.000, SJS følger op. 

 

2. Begynder-stævne område 

• Nis Rykær Simonsen 

22-01-2018 SJS: Målet er at vi skal udrulle talent konkurrencer på Sjælland fra 1. august. 
Nis taler med Jannika som vil rette lidt i materialet, hvorefter vi kan sende det til Gymdanmark. 
Jeg vil foreslå at vi efter 2. konkurrence holder et møde med kontoret. (Om det er i Brøndby eller de 
kommer til Jylland må vi finde ud af.) Her laver vi en samlet plan for ”Tumbling for alle”. 

13-03-2018 Nis vil få lavet en opfølgning på de to stævner omkring påsken. Herefter skal vi have lavet 
et materiale til foreninger. De økonomiske betragtninger skal SJS undersøge. 

14-05-2018 Materiale undervejs i Gymdanmark. 
Det er ok med et mindre stævne gebyr. Vi ligger selv budget. Vi tænker i øjeblikket 2x2 stævner i 
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Jylland og 1x2 stævner på Sjælland. 

3. Uddannelse 

• Nis Rykær Simonsen 

22-01-2018 SJS: Der kommer uddannelse møder. Det er Nis der er kontakt person på disse. Hvis der er 
behov for flere resurser vil Nis komme tilbage. 

13-03-2018 Nis skal sammen med Oliver til møde med Pil d. 13-3-2018. Vi skal have reklameret til alle 
klubber at de skal sende træner på grundkursus og efterfølgende tumbling kursus. Nis spørger Pil om 
hun kan hjælpe. 

14-05-2018 Der er reklame ude omkring kurserne. Vi skal sende mail rundt til alle foreninger, så vi få 
mange på Basis kursus, så de kan komme på Tumblin1. Nis undersøger om der kan dispenseres for basis 
kurset. Nis tager kontakt til Pil/Espen for at få sendt mail ud. 

 
4. Start pakker 

13-03-2018 Når vi har fået kurser og ”Tumblin for alle” på plads, skal der laves en start pakke. Der 
bliver behov for nogen som interesser sig for sådan et projekt. Desuden vil vi godt have mentor 
ordningen på samme tid. Men det er et projekt i sig selv. 
Jacob Thure vil godt gå ind i det og deltager på mødet på onsdag. 
Jacob har fået en mere med i arbejdet. Vi ser frem til at høre nyt J 

14-05-2018 Nyt fra ”Start pakker”….? SJS undersøger ved Betinna/Jacob. 

 
 

5. Gymdanmarks Tivoli 

13-03-2018 Har vi nogle der vil med i planlægningen? Skal vi foreslå Helsinge?Ikke noget nyt. Der vil 
holdes et planlægnings møde inden for den næste måned. 

14-05-2018 Vi er inviteret med 2 hold til tivoli d. 24/6.  
Vi skriver rundt til tumbling foreninger om talenter i de enkelte foreninger kan samles et et eller to hold 
der kan representer Tumbling . Ansvarlig Søren Juul Sømod 

 
 
 

6. Elitesektion 

• Flemming Kaas 
(Michael Jensen) 

22-01-2018 Der vil blive indkaldt til elite møder på tværs af aktiviteterne. SJS: Dette mener jeg ikke er 
sket endnu. 
Der køre en process omkring ansættelse af ny landstræner. Der vi blive informeret mere omkring dette 
senere.  
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22-01-2018 Der arbejdes på en ny sponsorkontrakt omkring landsholdet. Der har været holdt møde med 
Vesterlund Efterskole.  
SJS: Processen genstartes med SJS møde med Vesterlund ud fra nedenstående: 

• Panen er at få en bred aftale med ALLE interesserede efterskoler. 
• De skal i første omgang sponser Mad og overnatning til træning for landsholdet. 
• Jeg sætter nogle krav sammen, som vendes med Michael, Thomas og Fleming. 

 
13-03-2018 SJS vil forsøge at samle op på dette, samt status på ansættelse proces. 

14-05-2018 Der er en ansættelses proces i gang. 
http://www.gymdanmark.dk/nyheder/gymdanmark-tumbling-soeger-seniorlandstraener/ 

Plan: 
Uge19, 8/5.     Opslag udsendes. 
Uge20+21        Ansøgning senest 27/5 
Uge22               Vi ansætter seniorlandstræneren, juniorlandsholdstræneren skal også have ny kontrakt, 
evt. skal der findes en ny???  
Der er så omkring en uge til at planlægge landsholds udtagelsen. 
Uge23, 9/6       Udtagelse af junior og senior landshold. 

Ansættelses udvalg: 
Elite udvalgs formand, Ad-hoc udvalgs formand, Elite koordinator. Evt. 1 mere. 
Møde vil blive afholdt Jylland/Fyn. 

14-05-2018 Udtagelse d. 9/6: 
Der vil blive afholdt et forældremøde omkring udtagelse, med info angående elitepolitik, og hvad det vil 
sige at være på landsholdet. (Initiativtager Hanne Lindholmer) 

14-05-2018 Søren laver sammen med Michael et oplæg til samarbejdsaftale med efterskolerne. 

 
 

7. Netværk-Tumbling 

• Ralph Jensen 

22-01-2018 Disse møder vil komme til næste år.Ralph arbejder med 1. møde d. 24-25 marts. 

14-05-2018 Skal vi have et seminar omkring udvalg-arbejde til september/måske sammen med 
dommerkursus? Cristian vil meget gerne have gang i en gruppe der skal forbedre DM. Kan det bære et 
seminar? Eller et møde i forbindelse med Dommekursus.? 
Stævne udvalget får ansvaret for dette. 

 
8. Projekter vi endnu ikke har sat folk på 

22-01-2018 Disse projekter skal vi have sat ansvarlige på til. Det er ikke nødvendigvis Ad-hoc udvalget 
der skal løse opgaverne. Hvis I har ideer til nogle som vil sår for nedenstående projekter så sig til….. 
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• Start pakker 
• Mentor ordninger 
• Tumbling repræsentant til planlægning af Gymdanmarks Tivoli opvisning til sommer. 
• Tumbling konkurrencer ”Tumbling for alle” på Sjælland. 

 

14-05-2018 der udestår stadig: 
Mentor ordninger 
Tumbling konkurrencer ”Tumbling for alle” på Sjælland. 

 
9. Møder 

Vi har aftalt at vi vil forsøge at holde små korte skype møder mandag aften kl. 21.00 mindst 1. gang om 
måneden. 

Skype møde: 
Mandag d. 22/1 kl. 21.00 
Mandag d. 12/2 kl. 21.00 
Mandag d. 12/3 kl. 21.00 
Mandag d. 9/4 kl. 21.00 
Mandag d. 14/5 kl. 21.00 

Der er aftalt et fysisk møde i Adhoc gruppe i forbindelse med Senior DM d. 25 maj. Dette ændres 
måske…. 

SJS indkalder gennem et doodel opslag (afstemning). 
 
 
 
 


