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Udvalgsberetning 

Samarbejde og fokuspunkter i udvalget 

Et noget anderledes og specielt år er gået, hvor Corona også har haft kæmpe indflydelse på vores 

udvalg og aktiviteter med trampolin og DMT. 

Der har været arbejdet i udvalget ift. til vores to primære fokuspunkter: 

• Talentudvikling 

• aktivering af usynlige klubber 

Siden Corona lukkede landet ned i marts, har al konkurrenceaktivitet desværre været aflyst. Vi lykkedes 

dog med at afholde 2 arrangementer, en bredde sommerlejr og en træningssamling for vores bedste 

gymnaster og deres trænere i efterårsferien. Nu krydser vi fingre for at det lykkes at afvikle vores DM 

for U12, U14, U17 og senior i november, alle DM’ er som skulle have været afviklet i foråret. 

 

Flere skal springe Trampolin 

I udvalget har vi fokus på at endnu flere skal springe trampolin. Medlemsregistreringen viser at 

Gymdanmark har flere medlemsforeninger med trampolin, end vi ser til UTUs aktiviteter – det vil vi 

gerne gøre noget ved. Derfor har vi i udvalget udarbejdet et spørgeskema til foreninger med trampolin, 

så vi kan blive klogere på deres behov og ønsker. Spørgeskemaet er planlagt til at blive udsendt 

snarest. Herefter er opgaven at finde frivillige som har lyst til arbejde videre med projektet. Er du 

interesseret i at høre mere, så tag fat i én fra udvalget. 

 

Landshold og talentudvikling 

Gymdanmark valgte i efteråret 2019 at professionalisere arbejdet omkring landshold og 

talentudvikling, ved at ansætte en sportschef. For Trampolins vedkommende har det betydet 

ændringer ift. ansvarsområder og samarbejde omkring det udviklingsarbejde der allerede var startet 

omkring talentudvikling ligesom økonomien omkring landshold og talentudvikling ikke længere ligger 

under udvalget. Trampolin har oplevet et godt og gensidigt samarbejde med ny landsholdschef og 

oplevelsen er at der er enighed om retningen. 

 

Arbejdet omkring talentudvikling ude i klubberne er så småt ved at starte op igen, og det ser ikke ud til 

at der er nogle som har smidt håndklædet i ringen under Corona. Der har i efterårsferien været afholdt 

træningslejr for de bedste gymnaster og deres trænere, en lejr hvor der var hentet inspiration far 

udlandet ved top træner Luis Nunes fra Portugal. Lejren var på tros af diverse restriktioner og 

begrænsninger pga. Corona en stor succes, med i alt 22 gymnaster og 6 trænere. 
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Konkurrencesektionen 

Vi har gennem de seneste år arbejdet på at optimere vores krav til vores forbundsmesterskaber og DM. 

Formålet er dels at optimere springer-udviklingen for ungdomsspringere, men også at fastholde 

springere der ikke kan nå hele vejen til DM (senior). Processen er foregået i samarbejde med klubberne 

og vores landstræner. Resultatet er nye krav i nogle af de eksisterende rækker, samt tilføjelse af et par 

B-rækker. Vi glæder os til at kunne afprøve regelsættet når det igen bliver muligt at afholde 

konkurrencerne. Resten af året er gået med planlægning, tilretning og aflysning af arrangementer i 

forhold til Corona. 

 

Internationale konkurrencer 

I november 2019 deltog Benjamin Salo Kjær og Teis Petersen ved VM i Tokyo. Individuelt opnåede 

Benjamin en samlet placering som nr. 39/98 og Teis 62/98. Synkront blev de 32/34. Ved World Cup i 

februar sluttede synkronparret Kjær/Petersen på en flot 6.plads i finalen. 

Herudover har hverken trampolin- eller DMT-springere haft mulighed for at deltage i internationale 

landsholdsaktiviteter pga. Corona. 

 

Sommerlejr 

I sommers fik vi afholdt en rigtig god – og fuldt belagt - sommerlejr på Vestsjællands efterskole for de 

12 – 16-årige. På sommerlejren træner vi trampolin mindst 2 gange om dagen som krydres med en 

masse socialt samvær og hygge.  

 

Økonomi 

Sidste år blev den nye regnskabsopstilling præsenteret og indfaset. Økonomiopstillingen viser nu 

indtægter og udgifter, samt drift og strategi for sig. 

 

I udvalgenes regnskabsopstilling er der primært driftsposter indenfor politik (møder), kurser, 

konkurrencer og arrangementer, samt enkelte strategiske tiltag. Landshold og Talent/Elite ligger i den 

nye Internationale afdeling, hvor landsholdschefen har budgetansvaret for alle aktiviteter indenfor 

landshold, talent og elite. Sponsorater ligger under hovedgruppen politik. 

 

Budget og regnskab opstilles ens for alle udvalg og forbundskontor, således afrapportering kan ske på 

tværs af hele GymDanmark. 
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Dobbelt Mini-trampolin 

Heller ikke i Dobbelt mini-trampolin har det været muligt at gennemføre aktiviteter, dog havde vi 

DanCamp med trampolin afholdes i Haslev 7-8. december 2019, hvor der blev vist højt niveau og 

trænet hårdt. Lige nu har vi planlagt Forbundsmesterskab den 1. november i Greve, samt DMT 1 

sammen med DanCup i november.  

 

Landstræner Niels Henrik Nielsen som siden VM2015 har fungeret som landstræner for DMT-

springerne er stoppet, og der skal lyde et kæmpe tak til Niels Henrik for hans store indsats.  

Niels Henrik er en kæmpe ildsjæl og GymDanmark skylder ham stor tak for hans indsats. Man kan 

heldigvis fortsat møde Niels Henrik på Gymnastikhøjskolen i Ollerup hvor han har sin daglige gang som 

underviser. 

 

DMT i Danmarks blev skudt i gang i forbindelse med VM på hjemmebane i 2015 hvor man kunne se at 

det var muligt at samle et hold af dygtige herregymnaster som primært blev rekrutteret i TeamGym-

miljøet. DMT har således de første år været centreret omkring udvikling af de bedste gymnaster. Det er 

nu besluttet at der i de kommende år skal arbejdes for at skabe et fundament i DMT, dette fundament 

skal forhåbentlig føre til, at der igen om nogle år kan arbejdes videre med talentudvikling for dygtige 

gymnaster som også vil kunne begå sig internationalt. 

  

Foto: 

DMT 24. november 2019 i Greve.  

Senior Herrer - 1. plads Peter Sørensen, 2. 

plads Asbjørn Halsen Malling, 3. plads Niclas 

Juul Bennedsgaard 
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Træneruddannelse  

GymTræner 1 – Basis 

Der er afholdt 9 uddannelser over hele landet med ca. 200 deltagere hvor ca. 59  har valgt at gå i gang 

med deres specialisering i år, heraf 12 trampolintrænere. 

GymTræner 1 – Specialedel 

Trampolin – 12 deltagere på modul 1 og 10 deltagere på modul 2 

To års udviklingsarbejde med revision af trampolintræneruddannelsen blev endelig bragt til ende, og 

det første hold af deltagere har nu stiftet bekendtskab med det reviderede indhold. Processen blev 

søsat af det tidligere trampolin uddannelsesudvalg. En stor tak skal lyde til jer for at udvise stort mod 

ved at igangsætte sådan en stor opgave.  

Andorra Lynn Jensen, som er udvikler af GymTræner 1 – Basis (første trin i uddannelsen fælles for alle 

discipliner), har været tovholder og skribent på revideringen. Omkring sig har hun haft et stort hold 

bestående af Anette Dalsten, Kim Olavi, Sara Ladegaard og det tidligere uddannelsesudvalg, som alle 

har budt ind med deres ekspertise. Et stort tak til jer alle!  

Uddannelsen består stadig af flere moduler, og der er lagt e-læring og andre opgaver ind før, under og 

efter modulerne for at fremme læringen bedst muligt. I revisionen har der været fokus på at sikre en 

rød tråd fra GymTræner 1 – Basis, så mange af temaerne går igen med et trampolinspecifikt fokus – 

bl.a. underviserrollen, som er et stort tema på uddannelsen. Det har også været et mål at sætte fokus 

på gulv- og redskabsøvelser (både i opvarmningen og mellem turene), som understøtter træningen i 

trampolinen. 

For at sætte ekstra fokus på sikkerhed i trampolinen ligger e-læringsmodulet ”Introduktion til 

trampolin”, som bruges på Modul 1, også gratis og fri tilgængeligt i webshoppen.  

Er du blevet nysgerrig på uddannelse for trampolintrænere, så kan du også kigge nærmere på e-

læringsmodulerne ”Introduktion til GymTræner 1 – Basis ” og ”Introduktion til GymTræner 1 – 

Trampolin”, hvor du kan få mere at vide.  

GymTræner 2 – Basis  

Er så småt ved at finde sin form efter at vi for 2. gang har udbudt disse moduler. 2. omgang er nøje 

tilpasset efter evalueringerne fra 1. runde. Fælles for alle moduler er, at deltagerne udarbejder en 

opgave indenfor modulets teoretiske emner ud fra egen praksis. Uddannelsen består af 3 selvstændige 

moduler, som kan tages i vilkårlig rækkefølge.  

Hjælpetræneruddannelserne var i år godt besøgt. Trampolin og Idrætsgymnastik har tilpasset 

hjælpetræneruddannelsen egne discipliner og har haft henholdsvis 13 og 10 deltagere på de specifikke 

uddannelser.  
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Regnskab og budget 2019/2020     
 

     

 

Realiseret 

 2019 
 Budget 

 2019  

Budget 

 2020 
      

Indtægter      

      

Drift      

Politik  3.000  0  0 

Uddannelse og kursus 4.500  26.000  26.000 

Arrangement og events 69.950  66.000  67.000 

Konkurrencer 306.490  292.000  295.000 

Drift indtægter i alt 383.940  384.000  388.000 
      

Strategi      

Landshold 226.923  148.000  0 

Strategi indtægter i alt 226.923  148.000  0 
      

Indtægter i alt 610.863  532.000  388.000 

 

Udgifter      

      

Drift      

IT  20.346  67.000  59.000 

Politik 24.843  67.000  58.000 

Uddannelse og kursus 7.543  31.000  31.000 

Arrangement og Events  37.079  74.000  84.000 

Konkurrencer  142.883  131.000  132.000 

Drift udgifter i alt 232.694  370.000  364.000 
      

Strategi      

Landshold  544.897  392.000  0 

Organisationsudvikling /projekter 0  0  30.000 

Talentudviklingmiljøer  0  0  5.000 

Aktivering af inaktive foreninger 0  30.000  30.000 

Konkurrence og Reglement  0  5.000  20.000 

Strategi udgifter i alt 544.897  427.000  85.000 

      

Udgifter i alt 777.591  797.000  449.000 

      

Nettoresultat -166.728  -265.000  -61.000 
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Regnskab og budget 2020/2021     
 

     

 

Realiseret  

30/9 2020  

Budget 

 2020 

 Budget 

 2021 
      

INDTÆGTER      

      

Drift      

Uddannelse og kursus 0  26.000  25.000 

Arrangement og events 45.535  67.000  59.000 

Konkurrencer 78.600  295.000  276.000 

Drift indtægter i alt 124.135  388.000  360.000 

 

      

UDGIFTER      

      

Drift      

IT  28.358  59.000  65.000 

Politik 14.746  58.000  61.000 

Kommunikation/branding  0  0  1.000 

Uddannelse og kursus 0  31.000  31.000 

Arrangement og Events  33.457  84.000  56.000 

Konkurrencer  18.570  132.000  120.000 

Foreningsservice 395  0  0 

Drift udgifter i alt 95.526  364.000  334.000 

      

Strategi      

Organisationsudvikling /projekter 0  30.000  0 

Talentudviklingsmiljøer  0  5.000  0 

Aktivering af inaktive foreninger 0  30.000  0 

Konkurrence og Reglement  0  20.000  0 

Strategi udgifter i alt 0  85.000  0 

      

Udgifter i alt 95.526  449.000  334.000 

      

Nettoresultat 28.609  -61.000  26.000 

 

                                                                                             


