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Udvalg: Udvalget for Tumbling 

Møde: Aktivitetsårsmøde 

Mødedato: 14. november 2020 

Sted: Idrættens Hus i Brøndby, samt TEAMs online møde 

 

Referent: Helge Fisker  

Deltagere: 

Brøndby: Søren Juul Sømod (UTU)  

 Sanne Honore (GymDK) 

 Helge Fisker (GymDK) 

Online: Nikolaj Bertelsen (Vestjysk GF) 

 Janneke Lang (Vestjysk GF) 

 Sune Jensen (UTU) 

 

REFERAT 

1. Valg af dirigent 

- Søren Juul Sømod (SJS) leder mødet 

2. Beretning 

Se udvalgets beretning: https://gymdanmark.dk/wp-

content/uploads/2020/11/Aarsberetning-Tumbling-2020_final-1.pdf  

- SJS: Beretning er afstemt i udvalget og har været tilgængeligt på hjemmesiden 

inden aktivitetsmødet 

- Kommentarer til beretning: 

o Talent – og Elite: 

▪ Sune Jensen (SJ) er positiv over ny struktur for Talent- og 

Elitearbejdet og specielt tiltaget med Talent- og 

Eliteudviklingssamlinger og trænersymposier. Vigtigt at nyheden 

om dette og de gode erfaringer viderebringes til gymnaster og 

trænere i miljøet. Det skal naturligvis udvikles og vokse, men 

rigtig godt tiltag. 
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o Nationale konkurrenceaktiviteter 

▪ SJ: Nævner at det har været en udfordring at afvikle 

konkurrencer i 2020 grundet corona.  

▪ SJ: Det har været svært at fastholde ønsket dommeraktivitet 

grundet manglende konkurrenceafvikling. Grundet denne 

situation er der givet dispensation til dommere omkring krav 

om konkurrencedeltagelse i år. 

▪ SJS: Det er vigtigt at vi forsøger som hidtil at gennemføre hvad 

der er muligt indenfor retningslinjerne af nationale aktiviteter. 

o Tumbling for Alle 

▪ Janeke Lang (JL): Der er afholdt 2 stk. TFA-stævner med god 

succes, men grundet Corona er der dog blevet aflyst 2 stævner.  

▪ JL: Der har desuden været online tiltag med god succes. Vigtigt 

at det er gymnastikken som kommer i fokus frem for medaljer. 

o Startpakke i Spring 

▪ SJS: Der er fokus på at lave startpakke for TeamGym og 

Tumbling, hvor GymDanmark har valgt at starte at starte med 

TeamGym. Der forventes at kunne drages nytte af dette arbejde 

for Tumbling. Hvorvidt der skal være en fælles del er ikke 

besluttet. 

o Uddannelse 

▪ SJS: Uddannelsesdelen driftes af forbundskontoret med Pil i 

spidsen. 

▪ SJS: Det er ønsket i UTU at der skal laves yderligere tiltag for at 

få  nye foreninger til at have tumbling 

o Sponsorer 

▪ SJS: Det gode samarbejdet med både partnerskab og øvrige 

sponsorer er rigtig vigtigt og UTU håber på fortsat godt 

samarbejde. 

o Fremtiden 

▪ SJS: Det er vigtigt at vi holder fast i vores grundværdier for 

tumbling og ikke lader os slå ud af coronasituationen.  

 

3. Regnskab  

- Se aktivitetsberetning 

o SJS: Budgettet afspejler godt vores fremtidige handlingsplaner. 

o SJS: Det skal bemærkes at udgifter til VM i Japan var større end 

forventet. 
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4. Strategi 

- SJS: Se UTU´s beretning for strategi indsatser 

- HF: Jf. samtale med Jakob Rasmussen ønsker UTU at udvikle på tiltag for bredde 

aktiviteter.  

- HF: Jf. kommende forlængelse af partnerskabsaftale for tumbling, går det netop 

på at understøtte udvikling af gode talentudviklingsmiljøer med TEU-samlinger 

samt trænersymposier og ikke kun facilitere landsholdssamlinger. Tillige 

arbejder vi for at partnerskabet også kan være med til at facilitere 

breddeaktiviteter løftet af UTU, som fx Temadage. 

- JL: Vigtigt at vi får tumbling til Sjælland som en vigtig strategiindsats.  

- SJ: Godt at GymDanmarks næste årsmøde bliver i jylland – Kunne være fint at 

dette også var muligt med aktivitetsmøderne, som var til afstemning på 

årsmødet.  

 

 

5. Budget 

Se opstilling af budgettet i aktivitetsberetningen 

- SJS: Der er afsat midler til en mentorordning til at hjælpe foreninger/hold til at 

komme i gang med Tumbling.  

- JL: Der bliver afviklet et mentorforløb i Gj. Sdr. i koordination med Tenna på 

forbundskontoret.  

- SJS: Opfordring til at der laves en drejebog for kommende mentorforløb med 

erfaringer fra Gjellerup. 

 

6. Indkomne forslag 

- Ingen forslag 

 

7. Eventuelt 

- HF: Stor tak til Søren J og Sune J for stor engagement i Tumbling Udvalget. Det 

har været til stor gavn for tumbling i GymDanmark. Heldigvis fortsætter i jeres 

virke i tumbling miljøet, hvor Søren gør det lokalt i SG og Sune med fortsat virke 

i konkurrencesektionen  


