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Tumbling aktivitetsmøde 2018 – Lørdag d. 27. oktober 2018
Sted: Idrættens Hus i Brøndby
Historisk møde – Tumbling er nu et aktivitetsudvalg i GymDanmark.
1. Valg af dirigent
Bent Busk valgt.
2. Beretning
Se den skriftlige beretning.
Herunder er noteret hvis der har været tilføjelser til den skriftlige beretning eller
væsentlige diskussioner.
Tumbling for alle kommer forhåbentlig også til Sjælland næste år – Dialog med
Hvidovre. Måske kombineret med TeamGym.
10. nov. er første stævne i år.
Facebook gruppe for ”Tumbling for alle”. Kan vi lægge ”reklame dokument” på
GymDanmarks hjemmeside?
Hvordan får vi ”Tumbling for alle” til at spille sammen med vores konkurrencer?
Kan vi tænke at det er et koncept der kan udvides med andre discipliner?
Snak om hvordan ”Tumbling for alle” kan udvikle sig over de næste år med en god
rød tråd til eksisterende konkurrencer og startpakker. Gerne med fokus i Jylland.
Uddannelse
Placering af uddannelsen – Var uheldig i år - landsholdsudtagelser.
Vi skal være mere synlige ift. hvordan man som træner kan træde ind i
GymDanmarks træneruddannelse.
Dommeruddannelse
84 dommere på listen. På GymDanmarks hjemmeside kan man nu finde en liste
over dommere som klubber uden dommere kan kontakte.
Begynder dommerkurset – Mest forældre – Positiv oplevelse.
Snak om kvaliteten og uddannelse af dommere.
Ønske om at man bliver bedre til at ramme datoer og steder på kalenderen så der
kan planlægges.
Tak til Vejstrup og Svendborg for hurtigt at hjælpe da vi blev ramt at hal aflysninger.
Tak til Flemming efterskole for lån af bane.
Klubben anno 2017 – Tænke tank
Bilag til beretningen udleveret på mødet.
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Tænketankens opgave er at være ide-skabende i forhold til vores konkurrencer,
uddannelser og andre aktiviteter!
Mange ideer og lade de specifikke instanser vælge den ide, der passer bedst til
dem!
I klubben har vi haft det første møde den 24. marts 2018.
Der kom mange ideer, meninger og spørgsmål på bordet!
En ide vores Danske mesterskaber i Tumbling skulle være uden Trampolin! Et
publikumsmagnet, et stort ”show”.
Inspirations tur til England for at se de British Tumbling Championships!
Klubben skal være medansvarlig omkring vores næste Danske mesterskaber.
Klubben skal stå for alt det der er uden om konkurrencen!

Elitesektionen
Stor ros til Jakob Thure som fysioterapeut.
Snak om vi kan passe endnu bedre på vores gymnaster – Fokus på junior/senior.
3. Regnskab
Udvalget vil gøre sig umage med at få budget og regnskab til at passe bedre
sammen. Vi er ved at have gjort os gode erfaringer.
4. Strategi
Tumbling for alle, skal ud til hele landet.
Start pakker
Nyt DM
Flere frivillige
-

Eksempelvis mangler vi hænder til Start Pakke arbejdet (gøre det nemt for nye
klubber at komme i gang – Konkrete redskaber)

Talenter / Elite / Skader
-

Eksempelvis Loule Cup.

Samarbejdsaftaler med efterskoler omkring Landsholdene
Uddannelse – Vi arbejder videre med udviklingen af GymTræner 1 – Tumbling og
synligheden og kommunikationen om træneruddannelsen generelt – Fokus på hvor
man som træner skal ”træde ind ” i systemet.
Dommere internationalt. Næste dommer cyklus ønsker vi dommere helt oppe i toppen
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(3 stk.)
Nationale dommere: Optimerer dommerkurserne – Frit tilgængeligt. Håbet er at alle
trænere nemt kan tage en dommeruddannelse.
Reglementet – Ingen store ændringer i år. Snak om strakt salto vs. wip.
IT – Samlet i sektionen. Der arbejdes med resultatformidling. Kan vi få flere skærme?
Vi påtænker at købe en trailer.
WAG deltager vi kun i hvert 2. år (på trods af det afholdes 3 ud af 4 år). For at passe på
gymnasterne og give dem plads til træning.
Procesmål for de yngste til WAG.
Junior 2/3 fokus på proces og 1/3 fokus på resultater
Senior 2/3 fokus på resultater og 1/3 fokus på proces.
Der ændres måske (på rygteplan) på UEGs alderskrav i 2020.
5. Budget
Svært at gennemskue – Vi skal have helt styr på det i samarbejde med Espen og
Pia/Pernille fra kontoret.
6. Indkomne forslag
Ingen forslag.
7. Eventuelt
Hvor meget skal der koordineres i kalenderen mellem TeamGym og Tumbling?
Jeg vil gerne takke alle de mennesker der de seneste år har været med til at bakke
op omkring Tumbling i Danmark. De er alle utrolig positive, har vist iderigdom og
engagement. Resultatet af deres vedholdenhed har gjort det muligt at vi i 2018 skal
stemme om at etabler et Tumbling udvalg i Gymdanmark.

29.10.2018 – Pil Christiane Lindekron - Referent
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