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Referat lørdag 27/10 

 

1. Valg af dirigent 
- Daniel Vidstrup 
 

2. Kort info fra Repræsentantskabsmødet 
Der blev informeret om nye tiltag fra Rep mødet. Bla ny bestyrelse, valghandling af 
både udvalg og bestyrelse og at Aktivitets mødet derfor er mindre formelt, da al 
valghandling er udført på Rep-mødet. 
Tumbling er formelt blevet valgt som selvstendigt udvalg 

3. Beretning 
Trampolin Udvalgets fokuspunkter: 
-  Udarbejde en ny struktur for Elite og Talentarbejdet 
Man har valgt at starte fra bunden af igen, da den tidligere struktur med 
landstrænere er ændret 
Man ønsker et klubmiljø er kendetegnende ved Samarbejde, Vidensdeling og 
Dedikation. Dette gøres i samarbejde med Jonas Vestergaard fra Forbundskontoret. 
 
-  Aktivering af usynlige klubber 
Der blev informeret omkring blandt andet startpakker og Trampolin som 
træningsform og ikke kun konkurrencer. 
Her er der blandt andet lavet tiltag med færre konkurrencer som i stedet er 
erstattet af DanCamps som er camps hvor man anerkendes og videns deler på 
tværs af klubberne uden konkurrenceaspektet.    
 
Konkurrencesektion 
Bo Zierau informerer om følgende tiltag i konkurrencesektionen 
- Dancamp 
Kim Olavi og Svitlana Petersen arbejder på udvikling og videreudvikling af de 2 
årlige camps. Samtidigt inddrages Jonas Vestergaard til sparring om udviklingen. 
Campen er også et forum hvor man sparrer på tværs af klubberne og der er her 
mulighed for også at mødes med de bedste trænere i miljøet. 
- Ungdoms DM 
Der overvejes at lempe kravene til U14 for at få flere deltagere til konkurrencen. 
Der blev diskuteret både for og imod og diverse alternative løsninger hvor man evt. 
indfører B-rækker i stedet for at lempe kravene. 
- Dancup 
Man genindfører så der årlig er 3 Dancup 
- DM for Hold 
Man overvejer at der skal være mulighed for at danne hold på tværs af foreninger 



 

MU     Referat 

        Trampolin & DMT Aktivitetsårsmøde 2018  

 

2 
 

for at få flere deltagere til DM for Hold. Der skal dog ikke være mulighed for at lave 
”dream-teams”.  
- Reglement 
- Vanskelighedsdommere 
 
Bredesektion 
Line Bangsgaard informerer fra Bredesektionen 
- Sommercamp er tilbage! 
De havde en rigtig god Camp uge på Vestsjællands idrætsefterskole hvor 18 
gymnaster deltog. Tilmeldingen og information vil komme meget tidligere for 
campen i 2019. Der skal afklares om samarbejdsaftalen med efterskolen fortsætter 
i 2019. 
-Seniortræf 
Der er meget få deltagere med, så der arbejdes på ”rebranding” for at få flere til at 
deltage. 
 
TRES/Elitesektion 
Peter Jensen informerer fra Elitesektionen 
Der skal kikkes med friske øjne på talentudviklingen.   
- Året der gik 
Der har været mange internationale konkurrencer hvor bla. Benjamin fik en flot 26 
plads til EM og Teis og Benjamin fik Bronze til Worldcuppen i Japan. 
Nordisk Mesterskab gik ikke helt som planlagt, men der fokuseres på den 
langsigtede proces. 
- Politisk afklaring om mulighederne for elitesatsning 
Udvalget skal i dialog med den nye bestyrelse i forhold til satsning og økonomien 
omkring det. 
 
DMT 
Anna Haar informerer om DMT og hvem der er en del af DMT ad-hoc gruppen 
Der er lavet en opdatering af det danske DMT reglement. 
 

4. Regnskab 2017 
Marianne Knudsgård gennemgår regnskabet for 2017  
De 117.190  under øvrige poster er fra salg af trampolinerne der stod i Idrættens 
hus fra dengang Trampolin var TeamDanmark støttet. 

5. Strategi 
Arbejdsgrupper under trampolinudvalget: 
-Bredesektionen 
-Konkurrencesektion 
-TRES 
-DMT 
-Ad hoc gruppe: Uddannelse 
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Uddannelses udvalget i Trampolin nedlægges, da uddannelse nu ligger i 
Gymdanmark og fortsætter derfor i trampolin som ad-hoc. 
Sarah Funder informerer om den nye uddannelses struktur 

6. Budget  
Marianne Knudsgård gennemgår budget 2019 

7. Indkomne forslag 
Ingen indkommende forslag 

8. Eventuelt 
-Frivillige til PR-arbejde 
- Hvad er kan vi få lov til at lægge op på Gymdanmarks Trampolin Facebook side? 
Det bliver afklaret med Anette J fra kontoret. 
- Dommer mangel. 
Hvordan får vi flere dommere? 
Der blev drøftet forskellige muligheder vedrørende: synlighed, Sted, tidspunkt, 
forældre dommere osv. 
- Der blev uddelt gaver til Sarah Funder som stopper i Uddannelses udvalget og Jan 
Morton der lige er fyldt 60 år. 

Afslutningsvis fra Trine Frederiksen som takkede for godt møde og henviste til at 
Trampolinmiljøet altid havde været kendetegnet ved vores debatkultur som altid har været 
præget af at vi kan være fagligt uenige, med højt til loftet, med en ordentligt og 
respektfuld tone og en opfordring til at værne om dette. 

 


