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Mødedato: 29. oktober 2017 

Mødenavn: Årsmøde  

Sted: Idrættens Hus, Brøndby 

Referat: Pil Christiane Lindekron og Anette Jentzsch 

 

 

Marianne Knudsgaard (MAK) bød de fremmødte velkommen til årsmødet. 
 
MAK indledte mødet med en opsummering af vigtige beslutninger som blev vedtaget gårsdagens 
repræsentantskabsmøde: 

Valghandlinger: 
Ny formand for UTT – Trine Frederiksen blev valgt, MAK stopper som formand. 

 Nedlæggelse af politisk regional struktur 
Aktiviteter, der organiseres i de nuværende regioner fortsætter nu i regi af Gymnastik for Alle 
udvalget.  

 Nedlæggelse af Uddannelsesudvalget 
Forslaget er en tilretning af vedtægterne, således Uddannelsesudvalget ikke længere er 
vedtægtsbestemt. Uddannelsesudvalget fortsætter sin nuværende form som arbejdsgruppe.  

 Nedlæggelse af Eliteudvalget 
Forslaget er en tilretning af vedtægterne, således Eliteudvalget ikke længere er 
vedtægtsbestemt. Eliteudvalget fortsætter som arbejdsgruppe der består af 
eksisterende medlemmerne fra nuværende Eliteudvalg og medlemmer fra nuværende 
vækstforum. 

 Ny politisk organisering af bestyrelsen 
Bestyrelsen skal fra repræsentantskabsmødet 2018 bestå af syv* medlemmer, som 
udelukkende har til opgave at varetage ledelsen af GymDanmark. 
*Bestyrelsen fremsætter ændring til eget forslag. Ændringsforslag: Bestyrelsen skal bestå af syv 
medlemmer. 

 Alle valghandlinger på repræsentantskabsmødet 
Alle politisk valgte personer vælges på GymDanmarks repræsentantskabsmøde. 
Valghandlingen flyttes fra aktivitetsårsmøderne til repræsentantskabsmødet.  
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Praktiske vedtægtsændringer som også blev vedtaget på repræsentantskabsmødet 2017: 

 Stemmeafgivelse ved aktivitetsudvalgenes årsmøder 
Alle valghandlinger på repræsentantskabsmødet 

 Afskaffelse af 1. november-regel 
Samme pris for licens, uanset tidspunkt for indløsning 

 Revisionsordning 
 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 

Økonomiske tiltag 
Repræsentantskabet godkendte bestyrelsens forslag til Budget 2018, som blandt andet indeholder: 

 Fremskrivning af licens- og kontingentstruktur med 2% 
 Medlemskontingent uændret til kr. 825,- 
 Licens enhedspris på kr. 230,- uanset hvornår licensen løses 
 Uændret begynderlicens på kr. 75,- 
 Særlige medlemskaber: Højskoler og efterskoler til kr. 825,-  

Trampolinprisen blev givet til Inger Lind 
Få indstilling tilsendt af Annie Truelsen 
Inger Lind takkede for prisen 
 
Ærestegn blev givet til afgående formand Marianne Knudsgaard, samt Erik Juhl Mogensen 
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1.  Valg af dirigent 
Udvalget anbefaler Anders Christiansen (ACH) som blev valgt  
 
ACH oplyste om formalia og at der var 28 stemmeberettigede tilstede i lokalet. 
 
2.  Beretning 
Der henvises til den skriftlige beretning. 

 Kommunikation med klubberne 
Vi fortsætter med DanCups, og afholder tre årlige møder i denne forbindelse 
 

 Uddannelse 
Vi er ved at få udviklet nyt materiale i samarbejde med forbundskontoret 
 

 Konkurrencestruktur 
Arbejdsgruppen har arbejdet med strukturen, og understøtter ATK.  

 DMT 
Anna Haar berettede om hvad der var sket i løbet af året indenfor DMT, herunder arbejdet 
med reglementet og afholdelse af dommerkursus. 
 

 Elite 
Peter Jensen. Vi er i år 0 i arbejdet med den nye talent- og elitestruktur. 
 
Jan Ferré (Farum): Udtrykte utilfredshed med uddannelsesstrukturen, som foreskriver at man 
skal på basis før disciplin. Kan man se på en Workshop/ungdomsweekend? 
Bo Zierau (Glamsbjerg Trampolin/Uddannelsesudvalg):  Vi er i step 1 i instruktøruddannelsen, 
tror på, at det nok skal blive godt. Vi skal i gang med at samle materiale. Hvordan det præcis 
skal se ud mht. alder er ikke endeligt afgjort. Vi udbyder hjælpetræner snarest.  
Udviklingskonsulent fra forbundskontoret i GymDanmark Pil Christiane Lindekron (PCL) 
orienterede om GymTræner-uddannelserne og tankerne bag. 
Betina Pihl Thomsen:  Input fra klubberne tyder på, at der også er et forældre behov. 
Jan Ferré (Farum): Er ATK kun mhp på elite? Kan det bruges også på bredde? 
Peter Jensen: ATK handler om træning ud fra eksisterende niveau og alder. Det er et 
spørgsmål om hvordan man træner de forskellige niveauer bedst muligt afhængigt af alder. 
ATK skal ikke nødvendigvis ses i et eliteperspektiv. 
Sara Funder: Vi er i gang med at få etableret hvilke uddannelser der skal ligge efter 
GymTræner 1 basis. 
PCL forbundskontoret: Udviklingen i GymDanmarks uddannelse er at vi har set ATK som en 
særskilt ting. Nu integreres ATK som fundament i hele uddannelsessystemet. ATK Trampolin 
(som Peter Jensen og Anette Dalsten var hovedforfattere på) som tidligere var et særskilt 
kursus med særskilt materiale er nu (og bliver fremadrettet) integreret i uddannelsen.  
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Peter Jensen: Bogen ATK 2.0 kan købes/læses på teamdanmark.dk  
http://teamdanmark.dk/Fokusomrader/Talentudvikling/Artikler/Aldersrelateret_traening.aspx  
 

3.  Regnskab 2016 
Der henvises til den skriftlige beretning 
Der var ingen bemærkninger til regnskabet.  
 
4.  Strategi for 2018 

 Flere tilbud som fremmer udvikling og skaber sociale relationer på tværs af kunnen, niveau og 
klubtilhør 
Trine Frederiksen (TFR): Vi har et overordnet sigte i nedenstående aktiviteter. Vi er nødt til at 
gøre tingene anderledes end vi har gjort før, for dels at kunne udvikle springerne og hold på 
dommere og udøvere. 
 
Afvikler U17 hold, da den ikke længere har den sportslig værdi 
 
Tilbud af aktiviteter skal afspejle vores værdier og vi håber derfor på opbakning til 
aktiviteterne fra klubberne: 
 

 Sætte fokus på de usynlige foreninger 
 Startpakker 
 Talent og elite  
 Uddannelsesstruktur 
 DMT udbrede kendskab – opstart 

 
Uffe Ehlers (KTK): Vi skal have flere til at nå til seniorrækkerne. På DanCamps udvikler man sig og bliver 
bedre. Fokus er på langsigtet udvikling, teknisk træning, modsat at træne frem mod en konkurrence.  
 
Anna Haar (DMT): Lyder godt med mere fokus på udvikling, og godt vi fanger nogle af dem der falder 
fra. DMT vil gerne deltage i DanCamps, har dog nogle krav til redskaber. 
 
Vedr. DanCamp 
Anette Dalsten: Det er bla. pga. det sociale aspekt, det handler om at holde på en større masse.  
Peter Jensen: Trænerspor. Vi vil gerne have at trænerne lærer af hinanden. 
Maiken Petersen (Greve Gymnastik og Trampolin): De nye krav skal kommunikeres ud – TRF det bliver 
de selvfølgelig 
 
Jan Ferré (Farum): Få gerne meldt årshjul ud hurtigst muligt, også selvom alting ikke er på plads. Få 
også gerne opdateret trampolinhåndbogen på nettet. 
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Svitlana Seredyuk Pedersen (UTT / Konkurrencesektionen): Det meste ligger i kalenderen på 
gymdanmark.dk, resten vil hurtigst muligt blive lagt ind. I forhold til øgede sværhedskrav til DM, har vi 
set på hvad der er muligt. 
Annie Truelsen (UTT/Rødovre Trampolinklub): Kan dommerne komme med til DanCamp? 
TRF: God idé, den tager vi med 
 
Dialog om formen på Klubtræf: 
Kim Olavi (KTK): Undrer sig over, at når vi laver om i konkurrencestrukturen, at vi ikke starter helt fra 
bunden. Hvordan kan man ikke tænke Klubtræf ind her.  
Line Bangsgaard (UTT Breddesektion): Pt. er vi rigtig glade for Klubtræf, vi skal passe på vi ikke rydder 
bredden og kun tænker stort. Klubberne har stor indflydelse på Klubtræf. 
TRF: Vi ser ikke at klubtræf står i modsætning til DanCamp, det hænger meget godt sammen og er fint 
og besøgt tilbud. 
Peter Jensen. Der er en rød tråd, klubtræf er det første man møder til konkurrencedelen, herefter 
DanCup hvor der er rød tråd til DM. Klubtræf er en base der ligger under det strukturerede system. 
 
Ny Uddannelsesstruktur Trampolin 
Jesper Due Lind (UTT /Uddannelsessektionen) fremlagde den nye struktur og baggrundene for dette.  
 
Annie Truelsen (KTK): Hvad er muligheden for dem der allerede har øvede – Skal de forfra ?  
 
Opklarende spørgsmål fra salen:  
Kan man stoppe undervejs – Eller skal man tage hele GymTræner 1?  
Man kan sagtens stoppe undervejs. Man vælger selv.  
Hvis man har nogen deltagere der har nogen kompetencer så kontakt Pil Christiane Lindekron, 
udviklingskonsulent på forbundskontoret.  
 
Svitlana Seredyuk Pedersen (UTT / Konkurrencesektionen): Undervisere på uddannelserne – Hvem har 
vi til at undervise – 50 % af dem der underviser pt på uddannelserne er ikke fungerende trænere.  
Svar: Det skal klart være fokus på hvem der underviser – Der er taget flere undervisere med i flokken 
som har praktisk erfaring.  
Svitlana Seredyuk Pedersen (UTT / Konkurrencesektionen): Efterspørger hvor når der kommer 
uddannelser på højere niveau.  
Svar: Det er meget omkostningstungt når der for få deltagere. Men vi håber at vi nu kommer videre 
med GymTræner 2 – Basis.  
 
Pil Christiane Lindekron: Der er indledt dialog med Bo Tureby ang. Udviklingen af materialer til 
GymTræner 1 – Tramp samt beskrivelse af GymTræner 2 – Tramp.  
 
Svitlana Seredyuk Pedersen (UTT / Konkurrencesektionen): Uddannelserne skal lægges i kalenderen i 
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god tid.  
Svar: Taget til efterretning.  
 
Breddesektionen: 
Line Bangsgaard (UTT/ breddesektionen): Vi har ikke afholdt sommerlejr i 2017, fordi der ikke var 
tilmeldinger nok. Nu hører vi at en sommerlejr efterspørges, og arbejder derfor på en sommerlejr i 
2018. Kommunikeres ud via GymNyt og FB så snart vi kender datoen. 
 
Elite: 
Anette Dalsten gennemgik elitestrategi, og udsender ny struktur ud til klubberne. Udtagelseskrav for 
EM2018 kommer hurtigst muligt på gymdanmark.dk 
 
Ditte Okholm-Naut (direktør GymDanmark): Præciserede hvad GymDanmarks talent- og elitestrategi 
betyder for juniorerne. 
 
Svitlana Seredyuk Pedersen (UTT / Konkurrencesektionen): Hvordan udvælges profiler til hjemmesiden. 
Anette Jentzsch (Kommunikationskonsulent GymDanmark): Alle profiler udvælges ud fra et PR-hensyn i 
samarbejde med landstrænere og/eller udvalg. Alle foreninger opfordres til fortsat at ud sende lokale 
pressemeddelelser til medier i nærområder. PR om landsholdene og landsholdsgymnasterne 
håndteres centralt fra forbundskontoret i samarbejde med blandt andet DRsporten og lokale medier. 
 
Svitlana Seredyuk Pedersen (UTT / Konkurrencesektionen): Hvordan håndteres det, at DMT nu er en del 
af Tramp særligt økonomisk? DMT er med på udvalgsmøder og der er løbende drøftelser med dem. 
DMT har ingen økonomi, det er der klare linjer om fra start. I budget 2018 er der afsat midler til DMT. 
DMT sektionen har det helt fint med dette, de har udviklingsfokus.  
Jørgen Lind: Der er ambitioner om at DMT kommer med i SportTec.  
Karsten Dehn, Haslev: Stævne reminder – Der må gerne stå at der er DMT på programmet.  
 
Sætte fokus på de usynlige foreninger og startpakker 
Der er en del foreninger der har registeret trampolinspringere ved den årlige medlemsregistrering til 
CFR, men som vi aldrig ser.  
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5. Budget 2018 
Der henvises til den skriftlige beretning. 
 
Bemærkninger:  
Klubtræf: Hvorfor er seniorprisen dyrere end Individuelt, er det pga. fritagelse for begynderlicens? 
Udvalget er svar skyldige. 
 
Kim Olavi (KTK) : Nyanskaffelser: Hvordan har vi tænkt os i DK at anvende Horizontal Displacement 
(HD)? 
TRF: Vi er ved at undersøge hvad der kan lade sig gøre, idet vi ikke har økonomien. Indtil vi har pengene 
undersøger vi hvad der kan give mening for os.  
Anette Dalsten: Måske kan vi søge en fond om midler? 
Nogle klubber investerer selv i HD udstyr, måske der kan laves lejeaftale?  
 
6. Indkomne forslag 
Der var ikke modtaget forslag 
 
7. Valg til udvalget jf. vedtægter § 18 stk. 3 
Valg til formandsposten (vælges i ulige år) skete på lørdagens repræsentantskabsmøde 
Marianne Knudsgaard ønskede ikke genvalg, Trine Frederiksen blev valgt 
 
Medlemmer som ikke på valg i 2017 
Næstformand Daniel Vidstrup – ikke på valg. 
Breddeansvarlig Line Bangsgaard – ikke på valg 
Konkurrenceansvarlig Trine Frederiksen – ikke på valg, men stopper, da hun er blevet formand for UTT. 
 
Følgende udvalgsmedlemmer er på valg i 2017:  
 
Økonomi ansvarlig Rikke Holmslykke – Ønsker ikke genvalg 
Marianne Knudsgaard villig til valg - Vælges 
 
Eliteansvarlig Peter Jensen – villig til genvalg - Vælges 
 
DMT ansvarlig Niels Henrik Nielsen ønsker ikke genvalg 
Anna Kronborg Haar villig til valg. – Blev valgt 
 
Uddannelsesansvarlig Sarah Funder – villig til genvalg – Blev valgt 
 
Konkurrenceansvarlig Trine Frederiksen – ikke på valg, men stopper, da hun er blevet formand for UTT. 
Bo Zierau er villig til valg ( for 1 år) – Blev valgt 
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8.  Eventuelt 
Alex (Haslev TT): Vi arbejder på at købe HD sæt…  
 
TRF: Det har været praksis at der har været diplomer til alle konkurrencer, hvad synes vi om det (DM og 
DanCup niveau) 
SportTec offline til dancups 
Uffe Ehlers (KTK): Vores springere interesserer sig ikke for diplomerne. Nok mere for forældre…  
Anette Jentzsch (forbundskontoret): Samme opfattelse – kunne man lave en elektronisk løsning 
Sarah Funder (UTT): Diplomerne har ikke særlig stor værdi  
Susie Holm Christensen (Springteam Nordjylland): Elektronisk diplom vil være fint  
Generel holdning til at diplomer til DM og DanCups kan skippes, men der skal være øje for at diplomer 
kan være vigtigt for nogen.  
 
SportTec offline til DanCups:  
SportTec gearet til DanCups?  
Klubtræf er ikke klar til det nye system.  
HD dommer til klubtræf??  
 
Maiken Petersen (Greve Gymnastik og Trampolin): Er det muligt at afholde kurser i SportTech, således 
der ikke kun er en håndfuld af os der kender systemet? 
Annie Truelsen (UTT/Rødovre Trampolinklub): Vi skal finde et setup hvor vi kan ’være der’. 
 
Svitlana Seredyuk Pedersen (UTT / Konkurrencesektionen): Kan vi gøre mere ud af at nævne både 
efternavn og klub, så det ikke bliver alt for internt. Kan vi sikre opstilling af borde mv. inden et bestemt 
tidspunkt.  
 
ACH takkede for god ro og orden og gav ordet til MAK. 
MAK takkede de fremmødte og dirigenten for et godt møde. 
TRF takkede Marianne for sin tid som formand for UTT. Marianne modtog blomster og gaver 


