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Mødedato: 1. september kl. 10 - 20 

Mødenavn: TOPMØDE 

Sted: GymDanmarks kontor, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby eller Skype 

Deltagere: Poul Hjortgaard, Acro 

Anette Hedegaard, Acro 

Jakob Maagaard, IG 

Lea Hofby, IG 

Line Larsen, IG 

Anna Hillestrøm, rytmisk 

Nanna Reidun, Rope 

Line Bangsgaard, TRAMP – tilmeldt, men syg 

Lotte Kok, rytmisk – deltog hos Talentgruppen 

Mia Mønster, ROPE – afbud 

Cecilia Præstholm, Rope – tilmeldt, men syg 

Suna Thorup Prendergast, TG  - afbud 

Lise Ravnkilde, GfA  - afbud 

Christian Ilsø, TUMB – afbud 

Rikke Løve, Forbundskontoret 

Espen Larsen, Forbundskontoret  

Betina Juul Nielsen, Forbundskontoret 

 

Referat: Betina 

 

1.Check in / Alle  

Bordet rundt mht. forventninger til mødets output, status i den lille arbejdsgruppe herunder 

Paratometer test-resultat og ’temperatur’ i udvalget. 

Anna, Rytmisk: meget inspireret af Jakob Larsens oplæg: vi skal bare prøve! Udvalg har snakket om 

startpakker og vil i gang. Vil snakke videre på næste URG-møde medio september. 

Nanna Reidun, Rope: er ny i gruppen og meget åben. Udvalget har talt om stratpakker og vil i gang og 

går efter at få flere foreninger i gang med Rope. 

Jakob Maagaard, IG: meget inspireret af Jakob Larsens oplæg: har fået ’nye brille’ at se med. Håber på 

masser af ideer til startpakken i IG. Udvalg har svart ved at pakken ikke må handle om konkurrence 

Lea Hofby, IG: meget inspireret af Jakob Larsens oplæg: vi er udbydere af personlig kontakt. VI skal gå 

på kompromis (med vores idræt). 

Line Larsen, IG: begejstret for Jakob Larsens oplæg. Er meget ny i gruppen. 

Poul, Acro: håber på at få fælles retnings linjer for stratpakkerne i dag. 

Anette, Acro: begejstret for Jakob Larsens oplæg: vi skal bare prøve og prøve og prøve. Vi kan blot 
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bane vej for udvikling (ej styre den). 

 

2. Resultater og anbefalinger – oplæg / Rikke 

Rikke fremlagde resultaterne fra hendes foreningsinterviews i foråret. 

Inputs fra foreningerne er meget forskellige, dog kan man udlede følgende pointe: En startpakke skal 

være fleksibel mht. indhold og timing af tilbud. 

Rikke præsenterede desuden forslag til nye præsentationer af disciplinerne til hjemmesiden.  

På mødet blev et kompendie med alle pointer udleveret. Kompendiet fungerer desuden som et 

arbejdsredskab for hver enkelt disciplin mht.: 

 SUMO analyse af disciplinen 

 oplistning af eksisterende tilbud i disciplinen og vurdering af deres relevans for en trænings-

startpakke 

 inspiration til præsentation af disciplinen f.eks. på GymDanmarks hjemmeside 

Kompendiet kan hentes på http://www.gymtranet.dk/referater/startpakkearbejdsgruppe/  

 

3. Startpakkeudvikling 

Vi drøftede målgruppe. Betina og Espen fremlagde nyt forslag, som blev forkastet. Målgruppen er IKKE 

kun trænere, men også foreninger. Nyt forslag fremlægges på næste møde. 

På STARTPAKKE INDHOLDS SKABELONEN arbejdede hver disciplin med at beskrive deres mål 

(forretnings- og brugermål) for deres startpakke. 

Espen og Betina præsenterede en brainstorm på indhold/tilbud i en startpakke (fra mødet i marts) og 

præsenterede desuden idéen om, at hver forening selv vælger hvilket indhold/hvilke tilbud, som de har 

brug for. 

Hver disciplin gennemgik herefter oplistningen af eksisterende tilbud i disciplinen (i kompendiet) og 

påbegyndte en vurdering af relevansen i forhold til en startpakke. I plenum samlede vi bud på indhold 

op. Det blev til følgende: 

 Metodik 

 Mentorbesøg 

 Simple momenter 

 Uddannelseshæfter 

 ”I dare you”-koncept (battle) 

 Tricksliste (navngivning og foto/video) 

http://www.gymtranet.dk/referater/startpakkearbejdsgruppe/
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 Lektionsplaner  

 Input til (den første) opvisning 

 Elæringsplatform 

 Venskabsklub 

 Fællestræninger 

 Stævner uden karakter 

 Spot kurser 

Vi opfordre til at hver disciplin selv arbejder videre med bud på indhold i deres pakke. 

Betina præsenterede et bud på budget for en startpakke mht. udvikling og drift. 

Så drøftede vi kort, hvad pakken skal hedde. Der er enighed om, at de ikke skal hedde ’startpakker’, 

men ellers fandt vi ikke frem til noget. 

Endelig blev processen for en startpakkes tilblivelse kort vist. Vi forestiller os at det nogenlunde ser 

således ud: afklaring af parathed – definition af mål – brainstorm, prioritering og budget for ideer – 

konkret udvikling – markedsføring – drift – tilpasning. 

 

4. Definition af discipliner 

Rikke præsenterede under sit oplæg bud på nye måder at beskrive disciplinerne på, så de fremstår, 

som noget alle kan gå i lag med (og ikke kun konkurrence/elite gymnaster). 

Vi vil opfordre til, at man i sit udvalg forholder sig til hvordan man forstår sin egen disciplin – og 

hvordan man gerne vil præsentere den, så den ’åbner’ sig op for flere (ikke kun konkurrence 

interesserede). 

5. Opsamling 

Stærkt presset på tid samlede vi kort op. 

De fleste havde en idé om, hvad de skulle hjem og gøre. 


