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Mødedato: 23. februar 2016 kl. 20.00-22.00 

Mødenavn: Trampolin uddannelsesmøde 2016 – Nr.2 

Sted: Skype 

Deltagere: Sarah Müller, Betina Pihl Thomsen, Maria Sigl, Bo Zierau, Pil Christiane Lindekron, 

Afbud: Jesper Lind 

Referat: Pil Christiane Lindekron 

 

 

1. Status på de "småopgaver" der fremgår af seneste referat (herunder bl.a. dropbox og årshjul) 
Jesper har ryddet op i dropboxen.  
Betina har opdateret årshjulet – Alle giver feedback. Pil giver feedback på deadlines ift. Espen. Deadline ift. 
aflysning af stedet kan vi godt være lidt mere large da det er i Strib hos Betina. Vi flytter de deadlines der 
ligger 1 måned før uddannelsen (slut juli) ind i august.  
Møde med GymTræner 1 – Onsdag d. 2. marts kl. 14.30-16.30 Pil, Jesper og Andorra. Maria logger på 
Skype – ca. kl. 15. Sender SMS til Pil (Pil sender mail til Maria med nummer) – NY DAGSORDEN! SE 
PUNKTET OM STATUS TRÆNERUDDANNELSER!!!  
Sarah og Bo har forsøgt at få møde, men det endnu ikke i kalenderen.  
 
Ok at Bo er kontaktperson på GymTræner 2 Tramp – Øvede.  
 
Der er brug for lidt guide fra Jesper til strukturen i dropboxen  F.eks hvor er DIF materialet?  
 
2. Status på uddannelser 
Generel fortsat snak og diskussion efter input fra vores sidste møde. 
Jesper har bragt 1-2 træner ind i billedet igen – Kan vi med fordel få det i spil ift. at lave en mere 
hensigtsmæssig fordeling af spring på de forskellige niveauer?  
1-2 træner – 8 timer – Skal / Skal ikke.. ??  
Tilgodese helt unge trænere samt forældre.  
 
Konklusion:  
VI HAR BRUG FOR et samlet overblik over HELE uddannelsen før vi tager fat i udviklingen af de 
enkelte.  
 
Det betyder at der arbejdes med følgende:  

-Beskrivelse af formål, færdighedsmål og vidensmål for uddannelsen (den disciplinspecifikke praktik 
og teori der skal laves på de forskellige niveauer skal understøtte den tilhørende DIF/GymDK del) 
- Forslag til lektionsplan 
- Oversigt over materiale til brug på de forskellige uddannelser (både eksisterende og det der skal 
udvikles/opdateres/implementeres – Der noteres hvem der kunne være udvikler på de forskellige 
dele)  
 

(Der er udarbejdet skabelon til struktur på ovenstående arbejde – Pil ligger i dropboxen (Hedder: 
SKABELON for beskrivelse af træneruddannelse – Ligges i:  Rammer for uddannelse)) 
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MÅL – Rød tråd i hele uddannelsen! 
 
 Andorra (I Pils fravær) kobles på denne proces. Pil klædes max på til at håndtere DIF kompetence mål, 
GymDK skabelon, overblik over alle materialer. Forventes at kobles på i aug/sep – Evt. før hvis 
arbejdsgrupperne har brug for hjælp.  Sarah er Andorras kontaktperson.  
 
Tidsplan for denne proces:  
Marts/April  
Indledende skypemøde – Sarah Indkalder – skabt rammen for det videre arbejde. 
April – aug/sep 
Arbejdsgrupperne arbejder med at få overblik over materialer på de forskellige niveauer og begynder at 
arbejde med skabelonen.  
Aug/Sep 
Uddannelsesudvalgsmøde - Sarah indkalder – Arbejde praktisk med rammerne og skabe rød tråd. Endelige 
placering af pensum mm.  
Okt.  
Plan er at de overordnede rammer skal være klar til fremlæggelse på aktivitetsmødet i oktober. 
  
Pil ligger følgende i boxen:  
ATK formål og udbytte (I ATK materiale) 
Skabelon for beskrivelse af træneruddannelse (I Rammer for uddannelse)  
 
Drift af sommerens uddannelser 
Uddannelserne til sommer (GymTræner 1 Tramp og GymTræner 2 Tramp – Øvede) : Materialet opdateres 
og ellers kører vi som vi plejer. Pil og Jesper mødes og koordinerer. Sarah og Bo har ansvar for GymTræner 
2 – Øvede. 
 
 
4. Status på budget 
15.000 kr. for elitetræner er gået tilbage til forbundet.  
Der er umiddelbart ikke penge til køb af computere – Men der laves evt. overskud på uddannelserne skal der 
være dialog med Hanne om vi kan bruge overskuddet til computere.  
Jesper IT ansvarlig   
 
5. Teamgym og Tumbling analyse, møde d. 11. februar  
Spændende diskussion om trænercertificeringer – Det er noget forbundet på sigt skal forholde sig til på 
højeste niveau (bestyrelsen).  
 
6. Det videre forløb frem til Pil's barsel og derefter 
Er vendt i ovenstående.  
 
7. Evt. 
Betina opdaterer årshjulet med overordnede deadlines   


