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BERETNING
Ad’hoc udvalget 2018 v/ Søren Juul Sømod
Igen i år er det en fornøjelse at berette om et rigtig godt år for dansk tumbling. Der har været stor
aktivitet og de internationale bedrifter har aldrig været større. Danmark fik Sølvmedaljer til både VM og
EM individuel herre og som hold fik vi Bronze til begge mesterskaber. Damerne lavede de største
øvelser nogen sinde, ja et rigtigt flot internationalt år for dansk tumbling.
Året er ellers gået med at følge med GymDanmarks transformation til en ny organisation. ”Tumbling”
byder ind i alle de nyde tværgående udvalg i Gymdanmark. Naturligvis er det en stor opgave for et
udvalg, der endnu ikke har fået sit eget navn, men alle kæmper rigtig flot med alle udfordringerne. Vi
kan naturligvis godt bruge endnu flere til at hjælpe i udvalgene, hvor jeg må opfordre alle der kan og vil
hjælpe til med at løfte tumbling i Danmark, at melde sig.
Vi arbejder med en plan om at kunne tilbyde mentorordningen til nye foreninger, og vi skal have
udrullet ”Tumbling for alle” i hele Danmark. En ny type begynderstævne, der var stor succes med i det
forgangne år. Disse planer passer rigtig fint med GymDanmarks nye Startpakker som er undervejs.
Omkring Talent- og elitearbejdet har vi fået sat et nyt hold af ledere og instruktører. Det ser rigtig
spændende ud. Vi arbejder på et Sponsor koncept der kan være med til at styrke dette arbejde.
Powerserie konkurrencerne er ved at finde deres endelige form, med rigtig mange deltagere.
Gymnasterne og træner viser også højt niveau. Et niveau vi håber at kunne højne endnu mere med
vores kursus aktiviteter.
Vi har fået den første GymTræner 1 - Tumbling planlagt. Desværre fik vi ikke reklameret tids nok for
uddannelsen, hvorfor der ikke var nok tilmeldte. Vi vil forsøge at finde en ny dato for uddannelsen,
hvor vi kan få reklameret mere for den nye uddannelse, som forudsætter at man først har gennemført
GymTræner 1 - Basis.
Dommerkurserne har sikret, at vi også i år har haft tilstrækkelig nok dommer til vores konkurrencer.
Det vil altid være et fokusområde, for der skal bruges rigtig mange dommer, og der skal rekrutteres nye
hvert år.
Vi er lykkes at fastholde de erfarne folk omkring tumbling ved at oprette et netværk af erfarne folk.
”Klubben a 2017” mødes 1-2 gange årligt for at diskuter nye tiltag og komme med nye ideer til udvalget.
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.
Tak skal I have, formanden for Ad ‘hoc udvalget Søren Juul Sømod.

Tumbling for alle v/ Nis Rykær Simonsen og Janneke Lanng
I sæsonen 17/18 fik vi, som planlagt, afholdt de to første stævner. Vi har fået mange positive
tilbagemeldinger fra de deltagende, som især var begejstrede over den stemning der var blandt
gymnasterne i hallen. Der var smil over hele linjen og ingen stressede gymnaster – lige det vi ønskede.
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Konceptet lægger op til et øget fokus på gymnastens egen udvikling, både med nye pointregler og nye
konkurrenceøvelser. Stævnet er adskilt fra vores Power Series konkurrencer og skal betragtes som et
supplement, således at man som gymnast kan vælge begge dele hvis man har lyst.
I år vil der igen være et stævne i Aarhus og et i Holstebro. Følg med på facebooksiden ”Tumbling for
Alle”, hvor konkurrencerne bliver slået op som begivenheder. Vi vil i år have større fokus på at
reklamere for konceptet og får derfor også produceret en præsentationsvideo ligesom ”Tumbling for
dummies”, der blev lavet til VM for nogle år siden. Vi håber at vi med tiden får bred opbakning til
stævnerne og at nogle af de deltagende foreninger selv får lyst til at være vært for et stævne.

Uddannelse v/ Nis Rykær Simonsen
Uddannelsesgruppens medlemmer: Camilla Kruse (Rytmisk), Jesper Due Lind (Trampolin), Nis Rykær
Simonsen (Tumbling), Louise Brandenborg Jensen (Idrætsgymnastik), Kamine Jacobsen (Sports
Acrobatik), Anders Thorup Prendergast (TeamGym), Sofie Slettebo (Rope Skipping), Søren K. Nielsen
(Gymnastik for alle). Medlemmerne i gruppen er udpegede.
Udvalget har siden sidste årsmøde haft fire møder med stort fokus på de tre nye tiltag;
• GymDanmark Inspiration 2018
• GymTræner Camp 2018
• Udviklingen af GymTræner 2 – Basis uddannelsen.
GymDanmark Inspiration så dagens lys 22. september på Sorø Gymnastikefterskole. Gruppens opgave
har været at sammensætte et udbud af korte spotkurser som foreningerne efterspørger og kan bruges
på tværs af discipliner. Ca. 40 deltagere var med. GymDanmark Inspiration forventes at vende tilbage i
2019 og input til spotkurser meldes gerne ind til gruppen.
GymTræner Camp løb af stablen 7.-9. september på BGI Akademiet og er en samling af et udpluk af
GymDanmarks Træneruddannelser. Camp formen giver mulighed for i løbet at uddannelsen at mødes
på tværs af discipliner. 50 deltagere fordelt på 5 uddannelser var i år de første til at afprøve dette nye
koncept – Feedbacken var rigtig god og vi forventer at GymTræner Camp 2019 bliver en realitet.
For 2. år kører vi GymTræner 1 – Basis. I år har vi implementeret forberedelse inden uddannelsen via Elæring. Der er/eller skal afholdes 8 GymTræner 1 – Basis uddannelser over hele landet. Med et
gennemsnit på 25 deltagere på uddannelse har vi en god dynamik på disse uddannelser. Over 200
deltagere har/eller skal på GymTræner 1 – Basis, mens kun 60 af disse har valgt at gå i gang med deres
specialisering på GymTræner 1 – Disciplin i år.
Fordelingen af specialiseringerne:
GymTræner 1 – Trampolin – 15 deltagere
GymTræner 1 – Rope Skipping – Afholdes kun hvert 2. år – Næste gang 2019
GymTræner 1 – Rytmisk – 7 deltagere
GymTræner 1 – Sports Acrobatik – 5 deltagere (afholdes hvert 2. år)
GymTræner 1 – TeamGym – 11 deltagere
GymTræner 1 – Idrætsgymnastik – Afholdes kun hvert 2. år – Næste gang 2019
GymTræner 1 – Tumbling – 1 deltager – Aflyst
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GymTræner 2 – Basis
Ny uddannelse for den erfarne træner. Uddannelsen består af 3 selvstændige moduler, som kan tages i
vilkårlig rækkefølge.
GymTræner 2 – Basis – Træneren som leder – 17 deltagere (3 tumblingtrænere)
GymTræner 2 – Basis – Træningsplanlægning og fysisk træning – Afholdes 8.-9. dec. – Pt. 6 tilmeldte
GymTræner 2 – Basis – Sportspsykologi og skadesforebyggelse – Afholdes 15.-16. juni. – Pt. 3 tilmeldte
På første del (Træneren som leder) havde vi tre tumblingtrænere repræsenteret og vi håber at flere af
de erfarne trænere ude i foreningerne vil søge ind på uddannelsen. Har man erfaring og kurser i
bagagen, er det nemlig muligt at søge direkte ind på GymTræner 2 - Basis.
GymTræner – Tumbling
Vi venter stadig på at kunne afholde vores første tumblinguddannelse. Desværre var der kun én
tilmeldt, da vi på årets GymTræner Camp skulle have holdt den første GymTræner 1 - Tumbling, det
blev derfor aflyst. Dermed er vi nu den eneste disciplin, der ikke er kommet i gang. Hvis vi ønsker at
kunne uddanne vores tumblingtrænere ude i foreningerne, er det altså kun muligt, hvis foreningerne
vælger at sende deres unge trænere afsted. I skrivende stund har kun fem trænere gennemført
GymTræner 1 – Basis, med henblik på at specialisere sig i Tumbling. Det er ikke et stort nok grundlag
for at kunne afholde en GymTræner 1 - Tumbling uddannelse, så inden vi næste år forsøger igen, er
jeres opgave i foreningerne at sprede budskabet og få taget beslutningen om at sende jeres trænere
afsted.

Dommer- og reglement Sektionen 2017/2018 v/ Anders Sørensen og Sune Jensen
Vores arbejde i Dommer- og reglementsektionen har til formål at sikre, at vores konkurrencer bliver
afholdt korrekt i forhold til reglementet, samt stille med elektronisk udstyr og sørge for dommere bliver
placeret på de rigtige poster. Vi laver også reglementet. Den 29. september afholdte vi dommerkursus i
OGF's klubhus. Der blev undervist i både begynder og øvede.
Vores reglement er lavet så vi får en progressiv udvikling af vore unge tumblere, så de kan udvikle sig,
og på sigt blive teknisk gode tumblere. Alle er velkomne til at stille forslag til reglementet og
indkommende forslag vil blive behandlet af Dommer- og reglementsektionen.
I den foregående sæson har vi afholdt otte nationale tumbling konkurrencer, og igen i år hjælper vi til
ved testkonkurrencerne for VM-udtagelsen.
7. oktober
4. november
1. januar
18. marts
1. april
3. april
5. Maj
26. Maj
1. februar
28. februar

Power Series 1 FE Cup Flemming Efterskole 319 tumblere
Powerseries 2, Holstebro
387 tumblere
Power Series 3 Svendborg GF
407 tumblere
Power Series 4 Odense Gymnastik forening 371 tumblere
Hold DM 2017 Vejstrup Efterskole
242 tumblere
Efterskole DM 2017 Bøvling Efterskole
80 tumblere
Forbundsmesterskaberne 2017 Outrup GUB 202 tumblere
Senior DM 2017 Svendborg GF
20 tumblere
I alt 2.028 tumblere
EM-kvalifikation 1 Danmark
28 tumblere
EM-kvalifikation 1 Danmark
23 tumblere
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I 2018 har vi været ramt af halaflysninger, to gange har vi skulle finde nye lokaler til vores
konkurrencer. Odense dame håndbold var åbenbart mere vigtige end en planlagt Tumbling
konkurrence, så få uger inden konkurrencen måtte vi lede efter et nyt sted at afholdekonkurrencen.
Heldigvis tilbød Vejstrup Efterskole sig og lagde lokaler til, så Svendborg GF og OGF kunne afholde
konkurrencen sammen. Desværre gentog halaflysningen/damehåndbold sig til senior DM, denne gang
meldte Svendborg GF sig til at afholde konkurrencen. Vejstrup skal have en kæmpe tak for at stille både
bane og lastbil til rådighed, uden det ville det have været umuligt at gennemføre konkurrencen.
Flemming Efterskole skal også have stor tak for at låne deres 26 m. pro ud til alle tumbling
konkurrencer indtil vi fik sponsoreret to pro'er af Eurogym, som har været rundt i klubberne uden for
konkurrencerne.
Vi er stadig afhængig af de frivillige ude i klubberne og er glade for al den engagerede hjælp i de
forskellige klubber og skoler vi får til vore konkurrencer. Det er en fornøjelse at komme rundt til de
forskellige arrangerende foreninger. Fortsæt det gode arbejde ude i klubberne.

Elitesektionen ved Michael Moselund-Hansen og Flemming Kaas
VM 2017
Elitesektionen har haft et særdeles succesfuldt år hvor det blev til store præstationer til både VM i Sofia
i 2017 og EM i Baku i 2018.
I efteråret 2017 afholdte elitesektionen en række udtagelseskonkurrencer for at finde gymnasterne,
der skulle repræsentere Danmark til VM i Sofia 2017. Det blev til fuldt hold på både dame og herresiden
og store forhåbninger både individuelt og hold.
Hos herrerne kom både Rasmus Steffensen og Anders Wesch i finalen individuelt og de viste virkelig
høj klasse. Anders Wesch sprang sig til en flot sølvmedalje til sit sidste VM. Rasmus Steffensen blev en
flot nr. 4 i sit første VM og viste dermed at fremtiden ser lys ud. Inden den individuelle konkurrence
blev afviklet, havde Danmark kvalificeret sig sikkert til holdfinalen. Vi gik efter guldet og selvom vi ikke
helt lykkedes med vores øvelser, blev det til bronzemedaljer. De første VM-medaljer nogensinde i
tumbling til Danmark. Adam Matthiesen blev nr. 15 individuelt og leverede blandt andet en monster
øvelse til holdfinalen. Rasmus Gaarde faldt desværre sin trippel i straight pass og selv med en fullfull til
miller i anden øvelse måtte han nøjes med en plads som nr. 25.
Hos damerne leverede Johanne Nørby og Sara Ørskov de bedste øvelser en dansk kvinde nogensinde
har præsteret til et VM. Begge leverede øvelser med to dobbeltspring og dobbeltstrakt trans midt på
banen. De sluttede som nr. 14 og 15 mindre end to point fra en finaleplads. Ida Pagård og Katrine
Møller sluttede som nr. 31 og 33. Ida leverede nogle sikre øvelser, men er nødt til at arbejde med stilen
og Katrine faldt desværre sin fullin i twist pass. Det blev desværre ikke til holdfinale til damerne da vi
sluttede som nr. 6 - 5 point efter USA som fik den sidste finaleplads.
WAGC 2017
Til World Age Group Competition i Sofia blev de bedste resultater to finalepladser til Frederik Skaaning
og Mads Hansen. De fik henholdsvis en 5. plads til Frederik Skaaning i 11-12 års gruppen og en 4. plads
til Mads Hansen 13-14 års gruppen
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EM 2018
I april 2018 tog landsholdet til EM i Baku, Aserbajdsjan. Denne gang var det kun herrerne der stillede
med fuldt hold da vi desværre ikke havde damer nok, der klarede udtagelseskravet. Hos herrerne
havde vi store forventninger da Adam Scharf Matthiesen havde vist stor fremgang siden VM. Rasmus
Steffensen så godt ud. Anders Wesch havde valgt at tage et ekstra mesterskab med, selvom fødderne
ikke havde tilladt det optimale forberedelse. David Erbs havde vist god form og var derfor en stabil 4.
mand.
Til herrernes konkurrence leverede vi virkelig godt. Alle fire herre scorede højt nok til at gå i finalen så
det blev en intern kamp danskerne i mellem for at komme i finalen. Adam Scharf Matthiesen var første
springer og leverede to skarpe omgange, som satte både Rasmus Steffensen og Anders Wesch under
pres. Dette pres håndterede Ramus bedst og med en monster anden øvelse gik han i finalen som nr. 3.
Anders fik ikke leveret sin bedste twist øvelse og selv om det blev til fullfull til miller for både Anders og
David kom de ikke forbi Adam. Adam gik i finalen som nr. 6. David Erbs endte som nr. 10 og Anders
Wesch som nr. 12.
I holdfinalen var målsætningen igen at kæmpe med om guldet. Men vi vidste også at det krævede tre
perfekte øvelser. Desværre var det også lidt stolpe ud denne gang. Adam Scharf Matthiesen satte
hænderne i måtten i landing i sin trippelback og fik den underkendt. Så selvom både Rasmus
Steffensen og Anders Wesch leverede sublime øvelser, blev det til endnu en bronzemedalje ved EM til
holdet. Stadig en fin præstation og vi skulle virkelig have sprunget 110%, hvis vi skulle have nået
Rusland og England som leverede tre fejlfrie øvelser hver. I finalen sprang Rasmus Steffensen helt
fantastisk. En fin første øvelse med småfejl, blev fulgt op med en monster anden øvelse med fullfull til
fullin triff hofte, som han næsten plantede. Dog var han lidt rundtosset og tog et par skridt
efterfølgende. Dette var nok til at guldet smuttede til Aserbajdsjan og Rasmus måtte nøjes med en flot
sølvmedalje. Adam Scharf Matthiesen havde igen de lidt for lange fingre fremme og fik desværre
underkendt sin ene trippel i finalen. Det blev til en flot 6. plads alligevel og bestemt håb om noget
endnu bedre i fremtiden for Adam. Han har virkeligt fået åbnet op for nogle øvelser med tre dobler
med skruer afsluttet med en trippelback.
Johanne Nørby leverede igen en flot placering og med endnu bedre øvelser end til VM endte hun på en
flot 14. plads. Hun var dog denne gang kun 0,6 point fra finalen. Ida Pagård blev nr. 16 og scorede
meget højere på sin stil og fik samtidig lidt mere vanskelighed på. Flot fremgang af hende.
I juniorernes rækker blev Adam Winther en meget flot nr. 5 og leverede fine øvelser i finalen. Drengene
kvalificerede sig også til holdfinalen, hvor det blev til en flot 4. plads. Martin Abildgaard blev nr. 12,
Magnus Lindholmer blev nr. 15 og Sofus Kramer nr. 26. Sissel Lentz Christensen blev nr. 18.

Nye landstrænere - Velkommen nye - farvel til gamle
2018 var samtidig også året hvor vi for alvor skiftede ud i landstrænerbesætningen. Christian
Søndergård Hansen som har stået for minilandsholdet siden 2015 og leveret en meget fin indsats har
overdraget ansvaret til Kristian Franker Holm, som til daglig er træner i Varnæs Bovrup IF.
Michael Moselund-Hansen stoppede som seniorlandstræner efter 15 år som træner. De første fem år
som juniorlandstræner og de sidste 10 år som seniorlandstræner.
Aftageren blev Sebastian Toft Bro fra Odense som rykker fra juniortræner posten til seniorniveauet og
hans efterfølger bliver Oliver Bay fra Silkeborg. Michael Moselund-Hansen fortsætter som
elitekoordinator for elitesektionen.
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Regnskab og budget

Realiseret

Budget

Realiseret
1/1-31/8
2018

Budget

Budget

2018

2019

2017

2017

Tumbling
Arrangementsindtægter
Startgebyrer
Øvrige indtægter
Kursusindtægter

432.980
36.750
0
22.000

150.000
0
2.000
0

276.000
0
0
9.000

259.000
0
0
12.000

255.000
0
0
0

Indtægter i alt

491.730

152.000

285.000

271.000

255.000

Mesterskaber og konkurrencer i DK
Kursusudgifter
Møder og administration
Fællestræninger/lejre og lignende
Nyanskaffelser og vedligehold
Udviklingsprojekter
Øvrige udgifter

-233.162
-17.111
-51.861
0
-11.845
0
5.538

0
-30.000
-17.000
0
0
-3.000
0

-103.000
-2.000
-10.000
-132.000
-4.000
0
0

-128.000
0
-69.000
0
0
-15.000
-15.000

-18.000
0
-64.000
0
-20.000
-10.000
-10.000

Udgifter i alt

-308.441

-50.000

-251.000

-227.000

-122.000

Elitesektion
Indtægter
Udgifter

442.000
-828.000

464.000
-846.000

54.000
-329.000

374.000
-700.000

0
-393.000

-386.000

-382.000

-275.000

-326.000

-393.000

69.000

0

0

0

0

Elite Tumbling SAMLET

-317.000

-382.000

-275.000

-326.000

-393.000

Resultat, Tumbling

-133.711

-280.000

-241.000

-282.000

-260.000

Mindreforbrug overført til 2017
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