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Udvalgets beretning 

Tumbling udvalget UTU 2020 ved Hanne Lindholmer 

 

Året 2019/2020 blev på alle måder et noget anderledes, men bestemt også lærerigt år for UTU. Det blev 

året hvor Coronasituationen vendte op og ned på planerne og hvor hele tumbling miljøet fik vist sin 

styrke. 

 

Planen for UTU var et år, hvor vi skulle arbejde med nye opgaver, roller og kompetencer i den nye 

bredde-, talent- og elitestrukturstruktur, lægge ekstra lag på konkurrence-og DM-strukturen samt på 

dommeruddannelsen, finde veje til en udbredelse af Tumbling for Alle stævnerne og sætte skub i 

startpakkerne. 

 

Ændret bredde- talent- og elitestruktur 

Arbejdet med ændringen i bredde-, talent- og elitestrukturen har været spændende, men samtidig 

krævet meget opmærksomhed på rollefordelingen og på de gråzoner som processen har afdækket 

under strategiens vej fra skrivebord til implementering. Jeg oplever at tumbling miljøet har taget godt 

imod de nye tanker, men tilbagemeldingerne fra foreninger, trænere og gymnaster er samtidig, at der 

fremadrettet ligger et stort informations- og kommunikationsarbejde fra de talent- eliteansvarliges 

side, før de gode tanker når helt ud til foreningslivet. 

 

Sidste opgave for UTU på talent-eliteplan var at sikre at der kom en ressourceperson med, da vi i 

november 2019 sendte et stort hold gymnaster til WAGC til Tokyo. Det lykkedes og vi kan glæde os over 

at turen på alle planer blev en succes for såvel gymnaster, det fantastiske trænerteam og de 

medrejsende tilskuere. 

 

Fremtiden i den nye struktur giver UTU mulighed for fuld opmærksomhed på breddegymnastikken, 

foreningslivet og de nationale konkurrencer, - et arbejde vi glæder os til. 

 

Nationale konkurrencer og dommeruddannelse 

Som sagt ligger de nationale konkurrencer, stævner og dommerudvikling fortsat i  

UTU-regi.  

 

Konkurrencesektionen har igen ydet et kæmpe arbejde. Reglementerne bliver løbende tilrettet ud fra 

de internationale reglementer og tilpasset alle vores konkurrence-rækker, så vi sikrer en progressiv, 

sund og hensigtsmæssig udvikling af vores unge tumblere, så de på sigt har fundamentet til at blive 

teknisk dygtige tumblere. 

 

Der er styr på det elektroniske udstyr til konkurrencerne og der er lagt en plan og prioriteringsliste for 

fremtidige ønsker, ligesom der er videreudviklet på vores konkurrencekontrakter, så de er praktisk 

anvendelige og overskuelige for de foreninger der står som arrangører af vores konkurrencer og 

stævner. 

 

På dommerfronten kan vi også glæde os over resultatet af konkurrencesektionens store arbejde. Sidste 

års nyhed med et ”brush up”-dommerkursus for erfarne dommere, hvor der bliver gået lidt mere 

nørdet til værks, er blevet positivt modtaget. 

 

Foreningerne er stadig aktive i at sende nøglepersoner afsted til vores normale dommeruddannelse, 

hvilket har resulteret i at vi nu har 100 godkendte dommere. De dommeransvarlige har ”et skarpt øje 
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for”, at alle dommere, såvel nyuddannede som mere erfarne, bruges og oparbejder god rutine, så 

kvaliteten og standarten sikres. 

 

Slutningen af sæson 19/20 blev påvirket af at Corona spillede os et pus. Inden nedlukningen fik vi dog 

afviklet følgende konkurrencer: 

 

5. oktober 2019 Power Series 1, Flemming Efterskole 327 deltagere 

16. november 2019 Power Series 2, Varde Fritidscenter 429 deltagere 

6. januar 2019 Power Series 3, Odense Idrætscenter 324 deltagere 

 

Vi er stadig afhængige af det store arbejde som de frivillige ude i klubberne og skolerne lægger for 

dagen i forhold til vores nationale konkurrenceafvikling. Så der skal lyde en kæmpe tak til jer alle for 

jeres engagement og hjælpsomhed, - det er en fornøjelse at komme rundt og opleve stemningen helt 

ude på stolerækkerne og blive bekræftet i, at tumbling miljøet formår at lade det sociale aspekt i 

gymnastikken gå hånd i hånd med konkurrenceafviklingen. 

 

Coronasituationen betød at Power Serie 4, Hold DM, Efterskole DM, Forbundsmesterskaberne og 

Danmarksmesterskabet desværre ikke kunne afvikles. 

 

Der har været en god dialog med foreningerne om aflysningerne og vi har hele vejen igennem haft den 

fulde opbakning fra foreningerne. Så selvom vi i første omgang ikke fandt stor forståelse fra 

GymDanmarks bestyrelses- og administrations side, for en aflysning af Power Serie 4, dagen før Mette 

Frederiksens udmelding om Danmarks nedlukning, er vi i UTU glade for at vi var tro mod vores 

”mavefornemmelse” og viste at vi var vores ansvar bevidst. Tak for forståelsen og opbakningen fra 

tumbling miljøet. 

 

Coronasituationen har jo betydet at vi i praksis ikke har kunnet videreudvikle og lægge lag på 

konkurrencerne. Til gengæld er Corona pausen blevet brugt på udvikling at et konkurrence-set-up der 

kan tilpasses de omskiftelige vejledninger og anbefalinger. Første konkurrence i den nye sæson og efter 

genåbningen af Danmark, blev Power Serie 1 for elite-, A og B rækker, hvor Flemming Efterskole var 

arrangører. Stor tak til skolen, for at afprøve set-up ’et og vise os vejen til afvikling af vores 

konkurrencer indenfor de givne retningslinjer og uden at gå på kompromis på kvalitet og stemning. 

 

Så med en god start efter genåbningen og et tilpasset set-up, forventer jeg at der er grobund for at 

næste år bliver et godt konkurrencesår, med de tilpasninger Corona situationen end må byde. 

 

Tumbling for Alle 

Tredje sæson for Tumbling for Alle har fået et godt tag i Tumbling miljøet og de nåede at få afviklet to 

vellykkede stævner inden nedlukningen af Danmark: 

 

2. november 2019 Tumbling for Alle 1, Vejlby-Risskov 108 deltagere 

22. februar 2020 Tumbling for Alle 2, Døesvejens Fritidscenter 115 deltagere 

 

Som det ses, har der været rigtig god søgning til stævnerne og vi begynder at se resultatet af det store 

arbejde som der er lagt i konceptet. Der er god søgning på den ”nye” hjemmeside, hvor foreningerne 

kan finde alle nødvendige oplysninger om stævner og se præsentationsvideoen. 

 

Også i forbindelse med afviklingen af Tumbling for Alle stævnerne, er vi til stadighed afhængig af det 

store arbejde som de frivillige ude i klubberne lægger for dagen. Så også til jer skal der lyde en kæmpe 

tak for jeres engagement og hjælpsomhed og ikke mindst for at være foregangsforeninger for 

udbredelsen af konceptet. 
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Startpakker og mentorordning 

Vi startede året med planer om at få kørt Startpakker og mentorordninger ud over rampen. Projekt 

Startpakker er i processen nu løftet til forbundsniveau for at sikre synergi mellem disciplinerne. Vi er fra 

Tumblings side aktive i arbejdet, men det har samtidig betydet at processen bliver noget forsinket. Så 

status er at vi afventer det videre arbejde og straks der ligger et færdiggjort materiale, er vi klar til at 

følge idéen til dørs. 

 

Uddannelse 

På uddannelses siden er Tumbling ligeledes repræsenteret og aktive. Der bliver lagt mange kræfter i 

udvikling af strukturen, tilpasning af kursusindhold og udbredelsen af kendskabet til tilbuddene. 

 

Samtidig hører vi fra foreninger at man, måske i stigende grad, selvstændigt eller i samarbejde med 

andre foreninger, arrangere interne kurser og forløb. Jeg tænker at vi fremadrettet kan have gavn af at 

møde foreningerne i gulvhøjde og lytte til deres ønsker og formåen, så kurser og uddannelser i 

stigende grad kan foregå i GymDanmark regi under hensyn til flere foreningers økonomi og de 

frivilliges ønsker til indhold, niveau og tidsforbrug. 

 

Tak til samarbejdspartnere og sponsorer 

På sponsorområdet fortsætter vores gode samarbejde med både efterskolerne og med EuroGym. 

 

Der skal derfor lyde en stor tak til EuroGym for samarbejdet omkring luftbaner der gør det muligt at 

afvikle 8-springs konkurrencer på luft. Jeg er sikker på at der er grundlag for mere i de kommende år. 

 

Der skal også lyde en stor tak for samarbejdet til: 

Flemming Efterskole 

Bøvling Idrætsefterskole 

Brejninggaard Efterskole 

Vejstrup Efterskole 

Vesterlund Efterskole 

 

Det har været en fornøjelse at I altid har lyst til dialog og sparring i bestræbelserne på en 

videreudvikling af Tumblingen, vi nyder godt af jeres hjælpsomhed ved afvikling af nationale 

konkurrencer, og fantastisk at følge de aktiviteter som I af egen drift beriger tumbling miljøet med. 

 

Jeg har store forventninger til det videre samarbejde indenfor den nye struktur, hvor UTU og 

efterskolerne har fællesinteresse i udviklingen af breddegymnastikken og de nationale konkurrencer. 

 

Fremtiden 

Corona situationen samt organisations- og strukturændringer, har budt på meget uforudsigelighed og 

fordret en høj grad af omstillingsparathed. De præmisser tænker jeg ikke vil ændre sig for det 

kommende år. Men alt vil finde sit leje og de erfaringer vi har fået i det forgangne år, vil komme os til 

gavn for det videre arbejde. 

 

Med de engagerede og dedikerede personer der er omkring UTU og det stærke DNA der findes i 

Tumbling miljøet, er jeg sikker på at udviklingen af Tumbling i Danmark vil fortsætte til gavn for 

foreninger og gymnaster. Jeg er sikker på, at vi fortsat vil være at finde i forreste række, hvor vi på loyal 

vis vil være klar med sparring, holdninger og mod til at udfordre organisationen når fx idéer om at 

rykke ved de demokratiske grundværdier i det danske foreningsliv luftes. 
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Jeg forventer at vi i det kommende år vil genoptage arbejdet vi havde taget hul inden Corona 

situationen vendte op og ned på hverdagen: 

• Vi skal finde os til rette og have klarhed over rollefordeling og kompetencer i den nye bredde-, 

talent- og elitestruktur. 

• Vi skal have sat gang i yderligere aktiviteter for bredden og aktiveret inaktive foreninger. 

• Vi skal genoptage arbejdet med at lægge ekstra lag på konkurrence-og DM-strukturen. 

• Vi skal give et ekstra skub til udbredelsen af Tumbling for Alle stævnerne. 

• Og vi skal stå klar til at sætte skub i startpakkerne. 

 

Med håb om et udviklende og lærerigt kommende år, vil jeg gerne takke alle de mennesker der i det 

forgangne år har ydet en stor frivillig indsats og opbakning til Tumblingen i Danmark. 

 

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.  



 

 

          

 

 

 

 

7 

 

Regnskab og budget 2019/2020     
 

     

 

Realiseret 

 2019 
 Budget 

 2019  

Budget 

 2020 
      

      

Indtægter      

      

Drift      

Politik:      

Efterskolesponsorat 100.000  120.000  0 
      

Uddannelse og kursus  23.900  0  30.000 

Arrangement og events  100.750  3.000  3.000 

Konkurrencer  353.039  361.000  352.000 

Drift indtægter i alt 577.689  484.000  385.000 
      

Strategi      

Landshold  305.450  360.000  0 

Strategi indtægter i alt 305.450  360.000  0 
      

Indtægter i alt 883.139  844.000  385.000 

 

 

Udgifter 
     

      

Drift      

IT 2.341  20.000  30.000 

Politik  41.245  56.000  35.000 

Uddannelse og kursus 2.600  0  15.000 

Arrangement og Events  94.448  0  0 

Konkurrencer  195.188  156.000  128.000 

Foreningsservice  0  10.000  10.000 

Drift udgifter i alt 335.822  242.000  218.000 
      

Strategi      

Landshold  920.546  857.000  0 

Udvikling af DM setup  289  5.000  20.000 

Strategi udgifter i alt 920.835  862.000  20.000 
      

Udgifter i alt 1.256.657  1.104.000  238.000 

      

Nettoresultat -373.518  -260.000  147.000 
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Regnskab og budget 2020/2021     
 

     

 

Realiseret  

30/9 2020  

Budget 

 2020 

 Budget 

 2021 
      

      

INDTÆGTER      

      

Drift      

Uddannelse og kursus  13.300  30.000  95.000 

Arrangement og events  88.350  3.000  41.000 

Konkurrencer  79.300  352.000  410.000 

Drift indtægter i alt 180.950  385.000  546.000 

 

      

UDGIFTER      

      

Drift      

IT 18.052  30.000  63.000 

Politik  6.065  35.000  35.000 

Uddannelse og kursus 3.900  15.000  80.000 

Arrangement og Events 0  0  42.000 

Konkurrencer  32.829  128.000  252.000 

Foreningsservice  0  10.000  10.000 

Drift udgifter i alt 60.846  218.000  482.000 

      

Strategi      

Udvikling af DM setup  0  20.000  0 

Strategi udgifter i alt 0  20.000  0 

      

Udgifter i alt 60.846  238.000  482.000 

      

Nettoresultat 120.104  147.000  64.000 

 


