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Deltager:  
I Brejninggaard efterskole:  

Thomas Juul Hansen 
Ralph Jensen 
Oliver Bay 
Anders Sørensen 
Søren Juul Sømod 
Michael Jensen 
Flemming Kaas 

 
Skype: Nis Rykær Simonsen 
Afbud: Sune Straarup Jensen 
 Janneke Lanng 
 
 

Kommentar til referat fra sidste møde 
Talent og Elite udvikling. 

Gymdanmark har vedtaget en ny Talent og Elite politik. (9. marts) 
 Den ligger i fin tråd med Tumbling talent og elite arbejdet. 
Strategiarbejde. 

Lige nu venter vi på Gymdanmark 
• Michael vil opdatere vores årshjul.  
• TV Transition fra DM 2017 

Michael vil undersøge alternative muligheder. Han har omkring 5.000 til at løse opgaven i samarbejde med 
Trampolin. 

 
Sektioner og Strategi grupper(Rødt)  

• Ad’hoc	
Afventer: 
Vidensdeling og nørderi 
Startpakker (Gymdanmark) 

Bedre Gymnaster (Gymdanmark ATK) 
Nis er med i en gruppe der arbejder med ATK og kurser i Gymdanmark. 
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• Konkurrence sektion 	
(Power seriers -Bedre konkurrencer) 
§ Dommer	

Ralph Jensen  

§ Teknik 
Thomas  Juul Hansen  

Der er kommet nyt reglement som netop er lagt op på hjemmesiden. Denne vil blive gennemgået samt 
kommenteret på Tumbling seminar.  
Der er planlagt 2 dommer kurser. 
Der er mange som vil arranger stævner. Dette er positivt. 
Der planlægges begynderstævner lokalt. Dette bør diskuteres på seminar. 
Det ville være en god ide med en storskærm til stævnerne. Måske kan det kordineres med andre udvalg i 
Gymdanmark? 
Vi har brug for et fast system til vores konkurrencer. F.eks. en trailer der står fast et sted i DK. I et 
opvarmet rum. Tailer koster omkring 20.000 kr. 

• Stævne sektion 
Nis Rykær Simonsen og Michael. 

Konkurrence sektionen og Stævne sektionen vil samle sig og fastlægge mere entydige ansvarsområder. 
Et nyt system til springlister arbejder Michael på. Der skal udarbejdes en tid og økonomi plan for dette 
projekt. Ansvarlig: Michael 

• Elite udvalg  
Flemming Kaas  
Koordinering af knowhow fra landstræner til klub træner, igennem kurser og ATK materiale. 
Dette tænkes ind i strukturen med landstrænerne.  

Klubben anno 2017 
Formand: Ralph  
Der arbejdes med at få flere medlemmer. Alle udvalgs medlemmer opfordres til at komme med forslag. Der 
laves reklame for projektet til seminar. 

 
Budget  

Se medsendte udkast. 
Der skal afholdes møde med Gymdanmark. (Flemming+Søren) 
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Seminar  
• Tumbling seminar 25-26 August. Svendborg.  

Søren indkalder til mødet. 
Ideer til agenda: 

• Reglement 
• Elite struktur/politik 
• Klubben 2017 
• Gymdanmark og Strategi projekter 
• Begynder konkurrence 
• Arrengør af konkurrencer. (Stævne kontrakt) 
• Internationale konkurrencer 
• Nye ideer 
• Rep-møde 
• Skyd på udvalget 

 

EVT / Diverse  
• Flere udvalgsmedlemmer. 

Sune Jensen, Nyt medlem omkring Tumbling Konkurrencesektionen.  
Arbejdende i Konkurrencesektionen. 

Næste møde 
Mandag d. 21/8 Odense  

Mandag d. 9/10 Silkeborg 

 
 
 
 


