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Til alle interesserede i Tumbling DK 
 
En nytårshilsen fra landstræner Oliver Høgfeldt Bay 

 
Kære alle. 
 
Først og fremmest vil jeg ønske jer en glædelig jul & et godt nytår – trods at fejring af disse begivenheder 
bliver en anden, end vi er vant til. 
 
Jeg håber I alle vil passe godt på jer selv og jeres nærmeste gennem denne 2. bølge af Covid-19’s indtog i 
Danmark.  
 
Året 2020 har været præget af aflyste træninger, konkurrencer, opvisninger, camps, samlinger & 
trænersymposier. Set med Tumbling briller har det været et rigtigt øv år. Et år hvor motivationen måske har 
været svær altid at opretholde eller finde. Men også et år, hvor alle danske klubber har udvist stor 
fleksibilitet og et kæmpe gåpåmod, for at holde liv i dansk Tumbling. Godt arbejde allesammen!  
 
2020 blev også året hvor vi påbegyndte arbejdet med den nye struktur omkring de danske 
Tumblinglandshold. En struktur, hvis ypperste formål er at have flest muligt med længst muligt. Et led i 
strategien om at øge bredden i seniorrækkerne – samtidigt med at vi holder et skarpt fokus på 
videreudviklingen af topniveauet. Vi er langt fra i mål med implementeringen af ændringerne, og vil fortsat 
arbejde på at videreudvikle strukturen, så den skaber grobund for kvalitet, gode oplevelser og vidensdeling 
på tværs.  
 
I november/december har jeg været på DK-tourné. Jeg har været rundt og besøge mange klubber og opleve 
hvordan det går hos jer. Det har været en fornøjelse at være på besøg hos jer. Der er blevet afholdt fede 
testkonkurrencer og været god dialog om hvad der rør sig hos jer hver især. Jeg håber at dette kan blive en 
tilbagevendende begivenhed i 2021. 
 
Jeg ved flere af jer er nysgerrige på: TEU-samlinger & trænersymposier samt EM & hertil hørende udtagelser 
i foråret. 
I forhold til TEU er vi håbefulde og tror på afvikling af følgende arrangementer: 
 
TEU-samlinger: 

DATO HVEM 
1. - 4. APR. Junior + senior 
11. – 13. JUNI Junior + senior 

 
Trænersymposier: 

DATO FYSISK / ONLINE 
26. FEB. Online 
23. MAJ Online 
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Listen over gymnaster, der har kvalificeret sig til TEU-samlinger i foråret 2021 kan findes her: 
https://gymdanmark.dk/elite-tumbling/  
Følgende foreninger mangler at kvalificere gymnaster, da Covid-19-lockdown satte en stopper for klubbesøg 
hos dem i 2020: 
- Bøvling Idrætsefterskole. 
- Outrup GUB. 
- Silkeborg Pigerne & Drengene. 
- Viborg GF. 

 
Der vil blive lavet særaftaler, med de ovenstående foreninger, for kvalifikation af deres gymnaster til TEU i 
foråret 2021.  
 
Ydermere har vi datoer på plads for efteråret 2021: 
 

TEU-samlinger: 

DATO HVEM 
27. – 28. AUG. Junior + senior 
10. – 12. DEC. Junior + senior 

 
Trænersymposier: 

DATO FYSISK / ONLINE 
15. AUG. Online 
11. DEC. Fysisk 

 

EM og hertil hørende udtagelser: 

Vi tror fortsat på EM – det gør UEG også – hvorfor vi selvfølgelig afholder udtagelser rettidigt op til 
tilmeldingsfristen. Samtidigt er vi meget bevidste om den situation vi befinder os i pt. Da forholdene for 
træning ikke er optimale – det er forskelligt hvilke muligheder gymnasterne har rundt om i DK samt, at 
træningsopstart for juniorgymnasterne ser ud til at have længere udsigter – har vi foretaget en ændring i 
udtagelsesdatoerne. Vi mener ikke det er forsvarligt at bede gymnasterne være klar allerede d. 21. februar 
2021. Derfor afvikles der kun to udtagelser før EM 2021. Der vil ved begge konkurrencer blive sprunget både 
indledende & finale. Mere info (inkl. procedure og krav) kan ses her: https://gymdanmark.dk/elite-tumbling/  
 

DATO HVAD HVEM 
14. MAR. EM-test konkurrence 1 Junior + Senior 
20. MAR. EM-test konkurrence 2 Junior + Senior 

 
 
 
Jeg glæder mig til at se jer til endnu flere fantastiske stunder i 2021! 
 
Med venlig hilsen 
Oliver Høgfeldt Bay | Ansvarlig junior- & seniorlandstræner 
GymDanmark | Tumbling 
oba@gymdanmark.dk 


