Referat af UTT-mødet 2. maj 2017.

Til stede: Rikke, Line, Trine, Daniel, Niels Henrik, Bo (substitut for Sarah), Peter og Marianne.
Gæster: Pil, Jonas og Espen.
Afbud: Ingen.
Referat: Marianne
1. Indlæg ved Pil og Jonas
Jonas fortalte om den nye talent- og elitestruktur, gav eksempler på hvordan studier har givet
inspiration til GymDanmarks elitestruktur.
Snak omkring vores projekt om ny konkurrencestruktur og hvordan vi vil involvere klubberne,
så hele trampolindanmark får ejerskab til projekterne.
Snak om værdier – hvilke værdier vil vi gerne have og hvordan kan vi få dem frem?
Hvordan får vi kommunikeret talent- og elite ud til klubber, trænerer og forældre? Kan vi evt.
lave præsentationen fra i dag til et møde efter en konkurrene?
Refleksion:
Vi er på vej i den rigtige retning. Vi er i gang, men der er nok ikke så meget nyt – det er godt at
blive skærpet på nogle ting. Det har været fint at høre at vi gør det rigtige.
Vi skal blive ved med at ”holde denne i kog”
Vi skal arbejde med værdierne.
Vores nuværende trænere er nok mere fikserede på at vinde end på værdierne.
Hvad for billeder vi har på hjemmesiden og vores plakater – der må godt være nybegyndere på
billederne og ikke kun elitegymnaster.
2. Godkendelse af dagsorden.
OK med tilføjelse af ”snak omkring udvalgets struktur”.
Vi har talt lidt om hvordan vi er struktureret og om det er den rigtige. Det er muligvis den rigtige
på nogle punkter, men vi kan nok godt blive bedre til at spørge andre om at lave et
tidsbegrænset projekt.
Vi skal på et senere tidspunkt have en snak om vores udvalg har den rigtige struktur
fremadrettet.
3. Godkendelse af sidste referat.
Intet.
4. Budget 2018
Lang diskussion af fordeling af elitemidler i forbindelse med DMT og Trampolin. Vi vil gerne
have en afklaring fra ledelsen/bestyrelsen af om hvordan der er med midler omkring tildelingen.
Hvordan ser det ud med aftalerne fra dengang DMT blev startet op.
Vi skal have møde med Hanne og Ditte omkring budget 2018.
Ditte og Hanne har bl.a. spurgt om hvorfor der skal være to dommerkurser – det er fordi vi
gerne vil have et i øst og et i vest. Vi har lige haft 24 deltagere på kurset.
Skal der være nogle DMT-kurser: Det skal der ikke pt. da disse ligger sammen med
fællestræninger. På den måde kan man undervise samtidig med at der er træning –
vidensdeling!

Kursussektionen har en del ønsker til it-udstyr. Der er pt. en samlet ønskeliste på kr. 50.000,Vi har nogle af pengene, men vi skal nok lave en pioritering og gemme nogle af ønskerne til
næste år. Trine kan pt. bruge 20.000,- på udstyr.
Område 3 har afholdt et møde omkring klubtræffer m.m. Det bør de øvrige områder også gøre.
Nogle områder har tidligere holdt disse møder.
Er der mulighed for at tjene penge på et spotkursus?
Kan vi lave spotkurser i forbindelse med fællestræninger?
Vi må ikke starte med pengene, men hvad er det vi vil lave for trampolin i Danmark.
5. Strategi/støttestruktur
Intet nyt – mere på næste møde.
6. Næste møder
23. maj 2017 kl. 20-21,30, Skype
22. juni 2017 kl. 18-21, Idrættens hus
7. Eventuelt
Næste møde: Opfølgning på budgetter.
Line husker kage til næste fysiske møde.
Mødet i lørdags var fint, forstået på den måde at vi afholdt holdt mødet og fik positive
tilbagemeldinger. Vi bør holde den slags møder efter nogle af konkurrencerne.
Informationer fra FIG kommer ikke til de rigtige personer. Vi kan ikke leve med at ”post” fra FIG
tilbageholdes – vi får meget via det svenske forbund.
Vi skal spørge de unge til næste konkurrence om der er nogle som vil skrive på de sociale
medier fra Trampolin/DMT.
Peter orienterede om den første træningssamling for talenter.

