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Mødedato: 15. december 2016 

Mødenavn: Strategimøde 2016-1 - TUMBLING 

Sted: Idrættens Hus 

Deltagere: Nis Ryskjær, Søren Sømod og Anders Sørensen 

Referat: Tenna 

 

Referat 

1. Spor 1 – Vi vil udvikle organisationen, så vi får mere gymnastik for 
pengene. 

• Konkurrence set up skal nytænkes – for lange konkurrence dage. Udnytte den store potentiale 
der ligger i tumbling og den fremgang der er af tumbling udøver. 

• Skype møder – geografisk udfordret 
• Gode møder – Underudvalg som kan løfter opgaver (konkrete – gerne efter interesse) 

 
2. Spor 2 – Vi vil sikre, at flere voksne bruger gymnastikforeningerne 

som træningstilbud. (Bevæg dig for livet) 
 

• Tumbler henvender sig til en ung målgruppe. 
• Styrketræningskurser fra bevæg dig for livet kan bruges i tumbling foreningerne til at 

understykke gymnastens muskulære udvikling. 

3. Spor 3 -Vi vil dygtiggøre trænere, og derfor vil vi udvikle uddannelses- 
og kompetenceforløb i vores discipliner. 

 
• Bobler instruktør 
• Ressourcer – dygtige landstræner som kan være med til at bidrage/udvikle. 
• Hvad har de andre discipliner allerede udviklet 

 
 

4. Spor 4 – Vi vil styrke talenttræningsmiljøet i foreningerne 
 

• Tumbling er for ALLE 
• Har ikke så mange senior springer – falder fra når de har nået deres max – tænke i et andet 

tilbud til dem 
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5. Spor 5 – Vi vil gerne gøre flere af vores foreninger aktive i vores 

tilbud. 
 

• Indsats på flere foreninger på Sjælland. 
• Mange potentielle foreninger på Fyn og i Jylland. 
• Definere resultatmål (4år) 

- Tilfredshedsmåling 
- Medlemsmåling 
- Nye tumbling foreninger 

 

7. Kick Off  
 

1. Inspirationsseminar for foreninger 
2. Startpakker – Hvordan starter man op? 
3. Prøver nye konkurrenceformer af 
4. Flere foreninger på Sjælland 
5. Struktureret træneuddannelse 
6. Udbredelse af nørderi  

-App   
-Teknologi 

      7.   Seminar hvor man vidensdeler og nørder 
      8.   Opbygning og udvikling af Gymnaster (ATK) 
 -Styrke 
 -Mentalt 
 

8.  Næste møde 
 
28. januar skal udvalgets formand præsentere Tumblings strategier 
Sted. Idrættens Hus 

 


