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1 
Dagsorden: A-C sammen med Trampolin. 

A)   Præsentation af udvalg 
B) Orientering omkring mødets opdeling og vores samarbejde i Konkurrencesektionen   
C) Tak for god ro & orden 
 
Tumbling: 
1)   Valg af dirigent Tumbling 
2) Beretning Ad hoc udvalg 
3) Beretning Stævnesektion 

i. Dommer 
ii. Stævner 

4) Beretning Udvikling sektion 
5) Beretning Elite sektion 
6) Regnskab 2015 & status på Økonomi 2016 
7) Budget 2017 
8) Workshop omkring indkomne forslag 

• Stævner, Uddannelse, Kontakter og invitationer fra udlandet, Klub aktiviteter, 
netværkssamarbejder 

• Små og store ideer der er ligger i Tumbling Danmark 
Send gerne disse til Søren Juul Sømod: soemod@mail.dk 
-eller tag dem med på mødet. 

9) Orientering omkring tumblings eliteudvalgs repræsentant. 
10) Eventuel 
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Tumbling Ad’hoc ved Søren Juul Sømod 
Sportsligt har året budt på stor succes nationalt som internationalt. VM var en stor oplevelse 
for rigtig mange. Samtidig var det et eksempel på at når vi i GymDanmark arbejder sammen 
kan vi løfte store opgaver. Målet må dog aldrig udelukkende være de store stævner. Derfor 
var det rigtig dejligt at se klubber arrangere egne aktiviteter i forbindelse med VM. 
Aktiviteterne skal give mening for den enkelte klub og medlem. 

Sammen udvikler vi Tumbling-Danmark 
Tiden i Ad’hoc udvalget er det seneste år gået med at strukturere og udvikle Tumbling i 
Danmark, med fokus på ildsjæle og gymnaster. Det skal give mening for den enkelte at 
engagere sig, og samtidig må opgaverne ikke gro over hovedet.  
 
Ad’hoc udvalgets fornemste opgave er at understøtte Tumbling aktiviteterne og derved 
udvikle Tumbling i Danmark. 
 
En enkelt struktur omkring Tumbling i Danmark er ved at forme sig. 
 
Tumbling i Danmark. 

• Tumbling dommer- og reglementsektion 
• Tumbling stævnesektion 
• Tumbling uddannelsessektion 
• Tumbling udviklingssektion 

Elite aktiviteter varetages af det fælles GymDanmark Eliteudvalg. 
 
Økonomien fordre til at sætte aktiviteter i gang. Med aktiviteterne følger såvel ansvar som 
økonomi. Strukturen gør, at daglig drift kan gennemføres af få personer, og at nye aktiviteter 
og udvikling let kan underbygges. Vi skal nu have engageret flest mulige personer og klubber 
til at byde ind med ideer til udvikling af Tumbling i Danmark. 
 
Vi har platformen, nu er det Dig og din klub der skal byde ind.  
 
Aldrig har din indflydelse på Tumbling aktiviteterne i Danmark været større og muligheden for 
at sætte aktiviteter i gang været lettere.  
 
Saml en gruppe af forældre, trænere og gymnaster i dit nærmiljø, tag jeres ideer med, så 
sætter vi nye mål og igangsætter nye aktiviteter for Tumbling i Danmark. 
 
Vi ses til Aktivitetsmødet søndag den 30. oktober kl. 10.00 i Idrættens Hus i Brøndby. 
Søren Juul Sømod formand for Ad’hoc udvalget. 
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De forskellige sektioner har igennem året gennemført flere projekter. Nogle er afsluttet andre 
arbejde vi videre med. Eksempler på projekter der er arbejdet med: 
Indsamle Tumbling data fra foreninger, Efterskole DM, Video – PowerTumbling, 
Tumblingkonkurrencer skal være mere publikumsvenlige, Camps, Træner kurser, VM – WAG, Power 
Series, Dommer kursus, Tumbling seminar, OD-Dage, Opvisning på Sjælland, "Tumbling-opstart" og 
Tumbling App. 
Sektionerne beretter om de vigtigste opgaver og projekter de har arbejdet med det forløbne 
år.  
 
Dommer- og reglementsektion ved Anders Sørensen 

Året/sæsonen 2015/2016 bød på mange store konkurrencer. Flemming Kaas repræsenterede 
Konkurrence Sektionen til VM i Odense 2015. Jette Møller og Anders Sørensen gjorde det 
samme til WAGC i Odense 2015. Ralph Jensen tog sig af EM i Spanien i 2016. 

Da ingen dommer med den rette kategori kunne tage fri fra arbejde blev der søgt om 
dispensation for Anders Sørensen, til at dømme til worldcuppen i Shanghai, hvilket pga. 
mangel på dommere, blev givet af FIG. Dette viser at det er vigtigt at have flere internationale 
dommere, med de rette kategorier. (3 og op). Flemming Kaas tog sig af den sidste worldcup i 
Portugal. 

Konkurrence Sektionen har afholdt 2 dommerkurser, hvor vi har uddannet 23 nye dommere, 
så vi ialt er 45 dommere. Det er efterhånden blevet en sport i sig selv at være dommer. Der er 
stor engagement blandt vore dommere. Flere af dem deltager til hver eneste kursus bare for 
at blive bedre. Det er da fedt. 

Vi har i Konkurrence Sektionen afholdt 8 nationale konkurrencer og hjulpet til med 2 
testkonkurrencer før VM. 

3. Oktober Power Series 1 i Holstebro med 289 deltagere. 
7. November Power Series 2 i Svendborg med 317 deltagere. 
17. Januar Power Series 3 i Odense med 303 deltagere. 
12. Marts Power Series 4 i Holstebro med 256 deltagere.  
9. April hold DM i Holstebro med 237 deltagere. 
28. April efterskole DM i Vesterlund med 67 deltagere. 
30. April forbundsmesterskaberne i Outrup med 181 deltagere. 
21. Maj Danmarksmesterskabet i Odense med 37 deltagere. 

Lige før VM afholdt landstræner Michael Jensen 2 udtagelses konkurrencer, hvilket jeg 
personligt sætter pris på, da man lige får banket rusten af sig inden man skal dømme til 
VM/WAGC. Når man har været kampdommer et helt år, er det rart lige at komme ned til 
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bordet og dømme lidt. 

Power series 4 blev flyttet fra Silkeborg til Holstebro med meget kort varsel. Det kan kun lade 
sig gøre, hvis man har en klub med en god organisation og en fantastisk forældre gruppe som 
bare møder op igen og igen og hjælper til. Stor ros til Holstebro. Både Outrup og Odense har 
ligeledes nogle dygtige og engagerede forældre som der er brug for, da vi forventer at 
deltager antallet i år vil runde over 400 gymnaster på en konkurrencedag. 

Fortsæt det gode arbejde ude i klubberne. 

 
Stævnesektion ved Nis Rykær Simonsen 
Samtidig med at deltagerantallet til vores konkurrencer stiger, øges behovet for at optimere 
forholdene for både gymnaster, trænere, dommere og tilskuere. Da vi anslår at deltagelsen 
allerede i indeværende sæson vil komme over 400 på enkelte konkurrencer, er der behov for 
at handle hurtigt. 
Over den seneste sæson har vi evalueret stævnerne for at kunne give anbefalinger for "den 
publikumsvenlige konkurrence". 
Nogle af disse anbefalinger er prøvet af i praksis og på sigt skal det de tiltag, der fungerer, 
køres ind som konkrete retningslinjer til konkurrencerne. Vi skal derfor i samarbejde med 
reglementsektionen diskutere anbefalingerne og lægge en strategi for implementeringen.  
  
I første omgang har vi en række opgaver der skal løses - altså små projekter der sammen skal 
bidrage til den samlede indsats. Vi har oprettet en stævnesektion, der tager ansvaret for at 
disse opgaver bliver uddelegeret og udført, holder en dialog med reglementsektionen og 
rapporterer til Ad Hoc udvalget. 
  
Projektlisten ser således ud: 
1: Oprettelse af stævnesektion 
Nis, Michael og Helle Thomsen har meldt sig. Vi skal bruge 1 medlem mere. 
2: Live streaming 
Vi vil have livestreaming af alle konkurrencer.  Den konkrete tekniske løsning skal udvikles og der 
skal bruges frivillige kræfter til konkurrencerne. 
3: Videoproduktion på stedet 
4: Indkøb af kæmpe-skærm 
5: Finde en eller få faste speakere til hvert stævne 
6: Optimere flowet i konkurrencerne 
Her har vi haft mange mulige løsninger oppe at vende - samlet i et dokument 
7: Udvikle online system til springsedler, så det bliver 100% elektronisk 
8: Model med 4 dommerborde 
9: Fælles koordinering af DM med Trampolin og DMT 
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Uddannelsessektion ved Nis Rykær Simonsen 
 
Camps 
De seneste to sæsoner har GymDanmark i samarbejde med Brejninggård Efterskole og 
Outrup Power Tumbling afholdt sommercamp for tumblere i hele Danmark. 
Flere klubber og efterskoler afholder dog også selv camps. 
Vi har brug for en afklaring om, hvor stor koordinering der er behov for, i forhold til udbuddet. 
Det vigtige fra Ad Hoc udvalgets side er at tumblingcamps bliver synlige, så danske tumblere 
kan få overblik over deres muligheder. Det skal for trænere ude i klubberne være let at finde 
en oversigt over alle muligheder, for at kunne opfordre deres tumblere til at tage på camp. 
  
Indtil videre har vi fokus på sommercamps, men vi skal have kigget på mulighederne for at 
afholde tilbagevendende camps på andre tidspunkter af sæsonen. Det er vigtigt at der tænkes 
i tilbud for alle niveauer og aldre, så vi skaber et fællesskab på tværs af foreninger - både for 
elite og bredde. 
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Udviklingssektion ved Maiken Grøntved 
 
Tumbling opstart  
Projektet om tumbling opstart kørte af stablen d. 1. juni på Ollerup gymnastik højskole. Vi 
havde i udvalget indgået et samarbejde med højskolens ansvarlige tumbling instruktør Niels 
Henrik Nielsen. Vi ansatte Sune Straarup Jensen til at forberede og afholde oplæg om 
tumbling og hvordan tumbling kan startes op ude i klubberne, med det sigte at udbrede 
sporten. 
 
Oplægget blev afviklet som en del af skolens lederuddannelse for powertumbling linjen, og 
blev modtaget med megen positiv respons. Projektet var såvel oplysende for eleverne som 
givtigt for udvalget, da der i oplægget også var indlagt rum til diskussion og direkte feedback 
til GymDanmark fra tumblerne(eleverne) om, hvordan tumbling kan gøres mere synlig og 
hvorledes miljøet for sporten kan styrkes ude i klubberne, alt sammen med formålet om at 
udbrede sporten. 
 
Det er i ad hoc udvalgets interesse at forsætte med lignende projekter der skaber samarbejde 
mellem forbundet og organisationer som udbyder tumbling. Da sådanne projekter er med til 
at etablere tættere kontakt mellem mening udøver og udvalget. Vi tror på at der er et stadigt 
stort behov for information omkring sporten for at udbrede denne, men at det ligeledes er 
nødvendigt at være lydhør over for de udfordringer der ved en opstart af sporten. 
 
 
Elite udvalget ved Flemming Kaas 
Tumbling elite 
2015/2016 har været meget i de store mesterskabers navn. Vi har deltaget i både VM og EM, 
med lidt svingende resultater. Se nedenstående. 

En af de store målsætninger, som der er blevet arbejdet frem mod de sidste par år, har været 
at kunne deltage med fuldt dame seniorhold. Dette blev indfriet ved VM, og forsatte ved EM. 
Og som trenden pt. ser ud vil det kunne forsætte fremover.  

I 2016-2017 vil vi forsætte med Vesterlund Efterskole som sponsor for vores landshold. Dette 
giver os gode muligheder for at forsætte den udvikling som der er blevet vist i de sidste 
mange år. 

Mange tak for det. 

Vi har forsat med strukturen beskrevet i fig.1, og arbejder pt. med at forlænge den frem mod 
VM 2017. Den har givet en god overgang mellem de forskellige alderstrin på landsholdene. 

Vi har Jakob Thure med som fysioterapeut omkring landsholdet, og det har givet et godt 
udbytte i skadesforebyggelsen.  

VM 2015: 

Sidste sæsons store mål var naturligvis VM på hjemmebane i Odense.   
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Der var en klar målsætning om finalepladser til herrerne, både som hold og individuelt. 
Hos damerne var der håb om holdfinale og med lidt held en individuel finale 
Desværre var marginalerne ikke med os. Men der skulle en tiebreak til, før at herreholdet ikke 
kom i finalen. Men en enkelt herre i finalen, hvor det endte med en 5. plads. 

Tidligere ville en "tæt på holdfinalen" og en 5. plads være gode resultater men ikke længere. 
Nu bør vi kunne forvente, at være med i kampen om medaljer hver gang. 

Men en meget vigtig milepæl blev nået, idet Anders Wech og Johanne Nørby sikrede Danmark 
2 nationspladser til World Games 2017. 

Til WAG 2015 opnåede vi desværre ikke nogle medaljer, men dog et par finalepladser. De 
fleste af vores springere levede op til forventningerne. Men igen kan vi se at vi slet ikke har 
den samme træningsmængde i de aldersgrupper som andre lande.  

EM 2016: 

Her havde herrerne en sølvmedalje at forsvare, så der var store forventninger på alle fronter. 
Disse blev også indfriet til fulde. 

Herre: bronze for hold, 5. og 7. plads individuelt 
Damer 4. plads for hold, 6. plads individuelt 

For juniorernes vedkommende fik de en bronze til drenge holdet og så fik vi vores første 
junior-europamester i Rasmus Steffensen fra Silkeborg 
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World cups: 

I år har der været deltagelse i 2 World Cups. Hhv. i Portugal og Kina. 

Begge steder har der deltaget nye ansigter, som har vist den meget store bredde som er i 
toppen af dansk Tumbling. Og som forventet når vi deltager i World Cups var der en del finale 
pladser. 

I Portugal opnåede vi desuden den første guldmedalje ved Rasmus Steffensen. 

Fremtiden: 
Desværre kender vi i skrivende stund hverken budget 2017 eller den nye elitestruktur. 
Og derfor er der foreløbig ingen beskrivelse af hvad vi vil i 2017 
På Tumbling aktivitetsmøde vil der blive fremlagt planen frem mod VM 2017 og EM 2018. 

Fig. 1 
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Årsregnskab 2015 – budget 2017 

 

 Realiseret Budget Realiseret Budget Budget 
2015 2015 1/1-31/8 

2016 
1/1-31/12 

2016 
2017 

Tumbling ad hoc gruppen      

Arrangementsindtægter 27.055     

Kursusindtægter 15.610     

Andre indtægter           

      

Indtægter i alt 42.665     
      

Mesterskaber og konkurrencer i DK -49.780     

Egne kurser -1.125     

Møder og administration 0  -6.673 -17.000  
Udviklingsbuffer -2.548     

Ændret budgettal, jfr. bestyrelsesbeslutning       9.183   

      

Udgifter i alt -53.453  -6.673 -7.817  
      

Resultat ad hoc gruppen -10.788 0 -6.673 -7.817 -17.000 
      

Dommer - og reglementssektionen      

Kursusindtægter     11.800 1.500   

      

Indtægter i alt   11.800 1.500  
      

Kursusudgifter   -10.327 -5.000  
Administration     -3.166     

      

Udgifter i alt   -13.493 -5.000  
      

Resultat dommer- og reglementsektion  -1.693 -3.500 -30.000 
      

Stævnesektion      

Arrangementsindtægter   147.850 178.050  
Andre indtægter     3.000     

      

Indtægter i alt   150.850 178.050  
      

Mesterskaber og konkurrencer i DK  -80.463 -60.300  
Nyanskaffelser   -700   
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Administration     -3.061     

      

Udgifter i alt   -84.224 -60.300  
      

Resultat Stævnesektion   66.626 117.750 150.450 
      

Udviklingsektionen      

Kursusindtægter     56.050 18.000   

      

Indtægter i alt   56.050 18.000  
      

Fællestræninger/lejre og lignende   -6.113 -20.000  
Udviklingsbuffer     -2.363 -35.000   

      

Udgifter i alt   -8.475 -55.000  
      

Resultat Udviklingsektionen   47.575 -37.000 -3.000 
      

Udddannelsessektionen      

Arrangementsindtægter    18.000  
Kursusindtægter       5.000   

      

Indtægter i alt    23.000  
      

Kursusudgifter    -10.000  
Fællestræninger/lejre og lignende       -20.000   

      

Udgifter i alt    -30.000  
      

Resultat Uddannelsessektion    -7.000 2.000 
      

Resultat, Tumbling     105.835 62.433 102.450 
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