GymDanmark – Tumbling – Struktur 2020

Bredde

Udvalget for Tumbling (UTU) har ansvaret for bredde-afdelingen. Alle henvendelser vedr. bredde, herunder de
ovenstående underkategorier (temadage mv.) rettes direkte til UTU på: utu@gymdanmark.dk
Alle har mulighed for at deltage i de tilbud bredde-afdelingen udbyder. Du vil kunne finde alle informationer i
kalenderen på GymDanmark’s hjemmeside.

Talent- & Eliteudvikling

Oliver Bay ansættes af GymDanmark som junior- & seniorlandstræner og har i tillæg til den opgave ansvaret for at
sikre Talent- & Eliteudvikling (TEU) indenfor GymDanmark Tumbling i henhold til GymDanmarks Talent- og
Elitestrategi. Henvendelser vedr. TEU med ovenstående underkategorier (samlinger mv.) rettes direkte til Oliver
Bay på: oba@gymdanmark.dk eller tlf.: +45 29 16 26 86.

Samlinger
Gymnaster skal kvalificere sig, til deltagelse på TEU-samlinger gennem de nationale Power Series
konkurrencer. Power Series 1+2 kvalificerer til samlinger i foråret. Power Series 3+4 kvalificere til
samlinger i efteråret. Se dokumentet: ”Kvalifikationskrav for TEU-samlinger (årstal)” for nærmere
beskrivelse af kravene for kvalifikation. Dette findes her: https://gymdanmark.dk/elite-tumbling/
Deltagelse på TEU-samlinger er frivillig – man påtvinges ikke at deltage fordi man har kvalificeret
sig. Der opfordres på det kraftigste til, at klubtræneren deltager på samling(er) sammen med sine
gymnaster. Disse samlinger skal, udover at give gymnaster der ønsker det, mulighed for mere
træning, skabe en tættere relation mellem klub & landshold.
Dato og tilmelding findes i kalenderen på GymDanmark’s hjemmeside.
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Træner symposier
Alle trænere, som arbejder med TEU, er velkomne til at deltage på trænersymposier.
Trænersymposierne har til formål at uddanne, udvikle og skabe mulighed for networking mellem
danske Tumbling trænere. Input til indhold, oplægsholdere mv. er meget velkomne. Skriv dine
tanker og idéer til Oliver Bay.
Dato og tilmelding findes i kalenderen på GymDanmark’s hjemmeside.

Landshold

Oliver Bay ansættes af GymDanmark som ansvarlig for junior- & seniorlandsholdet.
Bjørk Gotthardsen ansættes pr. 1. januar 2021 som juniorlandstræner.
Alle spørgsmål vedr. landsholdet og dets aktiviteter rettes til Oliver Bay på: oba@gymdanmark.dk eller
tlf.: +45 29 16 26 86.
Gymnaster til landsholdet udtages før en international konkurrence, og er en del af landsholdet i perioden fra
udtagelse til endt international konkurrence. I denne periode vil der være et antal samlinger (mindst 1) før afrejse.
Disse har til formål at skabe gode relationer mellem gymnast-gymnast & gymnast-træner. For at komme i
betragtning til udtagelse til landsholdsaktiviteter, skal man have kvalificeret sig til TEU-samlinger – dog behøver
man ikke have deltaget ved TEU-samlingerne for at deltage i udtagelserne til landsholdsaktiviteter.
Udtagelseskrav for de enkelte konkurrencer vil tage udgangspunkt i GymDanmark’s ”Bedre Sportslig Udvikling” og
vil blive uploadet her: https://gymdanmark.dk/elite-tumbling/
Alle datoer for udtagelse til landsholdsaktiviteter kan findes i kalenderen på GymDanmark’s hjemmeside.
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