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Mødedato: 12. april 2016 kl. 20.30-22.00 

Mødenavn: Trampolin uddannelsesmøde 2016 – Nr.3 

Sted: Skype 

Deltagere: Sarah Müller, Betina Pihl Thomsen, Jesper Lind, Bo Zierau,  

Afbud: Maria Sigl, Pil Christiane Lindekron (på barsel) 

Referat: Sarah Müller 

 

 

1. Status på uddelte opgaver (herunder årshjul og andet) 

Jesper og Andorra står for Gymtræner 1 trampolin korrektion og Gymtræner 1 basis (fysisk træning). Bo og 
Sarah står for Gymtræner 2 øvede. Denne del gør sig gældende for opdatering af eksisterende materiale der 
skal tilrettes til årets kurser. Deadline på begge primo juni, da det skal sendes til grafiker.  

Der er fortsat stemning for at basisdelen (fysisk træning) gennemføres af ekstern, evt. Peter eller Casper. 
Sarah tager kontakt til Peter og hører om han kan til kurserne i august/september. 

Gennemgang af hele årshjulet, så det nu er opdateret af alle. Jesper følger op på standardkontrakter fra 
forbundet til kursussted og kursusledere/kursusinstruktører.  

Der skal findes medier til kurserne, hvilket er blevet indført i årshjulet, så vi husker det i god tid – forslag om 
nybegyndere 6-8 styk til Gymtræner 1, Betina undersøger sagen. 

Nye computere mellem tekniskudvalg og uddannelsesudvalget til brug for dommerkurser og uddannelse – 
Jesper tager kontakt til Trine og hører hvad hun siger. 

Jesper har lavet en oversigt over hvad der ligger i Dropbox, fremgår af forsiden i dropbox og fortæller hvor 
de forskellige dokumenter ligger, dette skulle gerne give et bedre overblik over dropbox.  

2. Opdatering af eksisterende materiale der skal bruges til august/september 

Deadline primo juni – se punkt 1. 

3. Status på kurserne til august/september 

Medie til øvede kursus – Bo finder på noget. 

Medier til grundkurset – Betina undersøger hvad muligheder der er i Strib jf. punkt 1 

Kursusstedet er på plads – Betina ansøger nu og vender tilbage, der plejer ikke at være udfordringer, så det 
forventes at alt er ok. 

Kursuskasse ok. 

Kontakt til Peter/Casper  omkring undervisning af fysisk del – Sarah kontakter. 

Kursusinstruktører Grund: Jesper og Maria? Jesper følger op med Maria – samtidig følger Jesper op omkring 
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føl og kontakter i første omgang Kaare. 

Kursusinstruktører Øvede: Bo og Sarah.  

Materiale – se under punkt 1 

Kontrakter – Jesper kontakter Espen – se punkt 1. 

4. Fordeling af opgaver ifm. udvikling  

Udfordring ift. at ramme DIF’s kurser, så vi kan få den røde tråd vi leder efter – der ligger en 
rammebeskrivelse i dropbox, som vi kan tage udgangspunkt i. Gymtræner 1 er forholdsvis på plads, så der 
er primært tale om Gymtræner 2. Jesper, Bo og Sarah sætter sig sammen i løbet af sommeren og får startet 
op, drøftes i hele udvalget efterfølgende og inden der skal laves oplæg klar til aktivitetsmødet i oktober. 
Sarah kommer med udspil på dato til Bo og Jesper. Evt. opstart 30. eller 31. juli 2016. Jesper laver oplæg til 
hvordan det er prioriteret og startet op på Gymtræner 1 og sender oplæg til hvad der med fordel kan læses 
inden mødet mellem Bo, Jesper og Sarah – deadline 1. Juni 2016.  

5. Hvordan kommer vi videre her fra 

Se punkt 4 

6. Deadlines 

Se punkt 4 

 
 


