
 
 
 
Referat af UTT-mødet 19. januar 2017. 
 
 
Til stede: Line, Sarah, Trine, Niels Henrik, Peter og Marianne. 
Gæster ifm. strategi: Karen Marie, Espen og Anders. 
Afbud: Rikke og Daniel. 
Referat: Marianne 
 
 
1. Næste møder 

23. februar 2017 kl. 20-21.30, Skype 
21. marts 2017 kl. 18-21, Idrættens hus 
2. maj 2017 kl. 18.-21, Idrættens hus 
23. maj 2017 kl. 20-21,30, Skype 
 

2. Strategi 
 
Gennemgang af processen om stragegiudviklingen. 
Vi valgte at koncentrere os om spor 5, men havde dog en kort snak omkring spor 1. 
 
  
Spor 1: 
Snak om struktur flyttes til senere møde.  
 
  
Spor 5: 
Vi havde mange gode ideer til hvordan vi kan udvikle trampolin i Danmark. 
De ting vi talte om kommer i uredigeret form, det vil sige de kommer som vi talte om dem. 
 
 
Startpakkerevision: Vi skal have revideret startpakkerne, så de er tidssvarende og så vi kan 
styre de tilbud, som man får i forbindelse med startpakkerne. 
  
Aktiviteter der ikke kun er konkurrenceaktiviteter. Puste liv I nogle af de gamle aktiviteter så 
som Fanølejr, interessetræf, camps. 
 
Hvordan holder vi på de unge? Hvad kan vi gøre for den aldersgruppe, som vi taber, fordi de 
ikke ønsker at springe på konkurrence-/eliteniveau. 
  
Fællestræninger/camps med andre discipliner (DMT, tumbling, TeamGym m.m.) 
  
Vi skal have ændret værdierne/kurturen, så det ikke kun drejer sig om at vinde konkurrencer, 
men også at deltage I forskelige andre aktiviteter. 
  
Events i f.eks. Sommerland, hvor de har trampoliner gravet ned. Hvis vi laver disse events, 
hvordan kan vi så få dem der har lyst til at springe fordelt I klubber som I forvejen er fyldt => 
hvordan får vi gang i flere klubber, så der er plads til alle, som ønsker at springe trampolin. 
  
Uddannelse af de unge mennesker, som alligevel står i f.eks. Sommerland Sjælland ved 
trampolinerne i bl.a. sikkerhed. 
  



 
 

Hvordan kan vi få aktiveret de klubber, som allerede har uddannede instruktører? Altså få dem 
med i de aktiviteter vi laver. 
  
Events som KTK havde med Greg Roe. 
  
Sikkerhedscertificering  
Kunne eventuelt være til de klubber, som har nedgravede trampoliner, som ikke har 
trampolinhold. 
  
Uddanne et instruktørkorps I trampolin. Miniuddannelse til et korps, som kan gå ud til 
foreningerne og præsentere trampolin. 
  
Revidere konkurrencestrukturen til at følge DIF ATK-struktur. Vi skal holde på flere I længere 
tid I vores sport. 
Der skal ske noget med vores konkurrencer. 
  
Implementering af DMT til konkurrencer. 
  
Hvilken værdier vil vi gerne have frem? 
Er det konkurrence med fare for at tabe nogle? 
Er det bare det at springe i en trampolin? Eller. . . . .  
  
Kan vi få dem der springer i havertrampolin til at tage mærker? 
  
Roadshow med forskellige discipliner (trampolin, DMT, TG etc.) som kan tage til 
gymnastikskoler, sommerland m.m. 
  
Fysisk træning i og omkring trampolin. Safetræning i trampolinen. Trampolinfitness. 
Street, parkour, skatere, snowboad. 
  
Vejleder korps - vi kommer ud til klubberne. 
Intro-kursus for inaktive klubber – flyers med de aktiviteter vi tilbyder. 
  
Gensidighed - De store klubber skal forpligtes til at tage ud til de mindre klubber som 
inspiration. 
 
 
Nedenstående er det vi i første omgang skal koncentrere os om: 
 
Punkt 1 Hvordan kan vi aktivere de klubber vi har og som vi ikke ser. Vi skal skrue på typen af 
aktiviteter, så vi kan få flere med til aktiviteter. 
  
Punkt 2 Revidere vores konkurrencestruktur, så vi kan få plads til andre aktiviteter 
(fællestræninger m.m.) Der skal være samme mængde konkurrencer til alle aldersgrupper, 
men evt. Forskellige konkurrencer. 
 
Punkt 3 Startpakker (trampolin/DMT) 
 
DMT: 
Struktur på konkurrencer 
Hvordan kan vi få de mindste med - tilløbskasser 
  



 
 

 
Udover ovenstående talte vi kort om spor 4.  
 
Spor 4 
Landstræner og elitesektionen arbejder på: 
 Opbygge fysisk træning. 
 Arbejde mere efter ATK. Få nogle klubber til at træne de yngste mindre. 
 Talentmiljø - trænernetværk (hvordan hånteres hverdagens træning - sparring mellem 

trænerne). 
 
 
 
Arbejder vi allerede har gang i: 
 
Der arbejdes hele tiden på at forbedre konkurrencerne, men vi skal nok være mere dristige i 
ændringerne. 
 
Der arbejdes på at for vores kurser indarbejdet i GymDanmarks ”nye” uddannelsesstruktur. 
 
 
 
Tanker og ideer fra mødet 15. december: 
 
Spor 1 
Kigge på vores struktur 

 Skal vi have trampolin, Tumbling og DMT i samme udvalg? 

 Skal vi have alle de underudvalg, som vi har i dag? 

 Har vi den optimale struktur? 
 
Spor 2 
Flere voksne springere 

 Voksen fitness på/i trampoliner 
 

Spor 3 
Uddannelse 

 Kan vi gøre mere omkring træneruddannelse, så flere får kursus 2-3? 

 Kan vi lave andre typer kurser end træneruddannelsen – Workshops 

 Flere klubber gennem ATK-uddannelse 
 
Spor 4 
Elite 

 Koordinerende landstræner 

 ATK 

 Flere klubber med højere niveau 
 
Spor 5 
Flere aktive foreninger 

 Trampolinstartpakker – en for konkurrenceaktive, en for ikke konkurrenceaktive. 

 Havetrampolin events – Roadshow. 

 Nye konkurrenceformer – mødes på en anden måde 



 
 

 Flere aktive klubber – få flere af de klubber, der har trampolin på programmet til at 
komme til vores aktiviteter. 

 Få de flerstrengede gymnastikforeninger til at have trampolin på programmet. 

 Elektronisk slideshow, der viser hvad trampolin er og hvordan den bruges. 
 
 

3. Eventuelt 
 
Hvem står på maillisten UTT? Espen undersøger. 
 
 

 


