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Kickoff i Sports Acrobatik
Mandag d. 21. juni kl. 19.30-21.00
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Praktiske forhold

• Hold mikrofon slukket

• Markér i chat med ”NAVN” og Espen noterer 

rækkefølge

• Vi optager Kickoff og deler præsentation 

efterfølgende
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Webinar program
- Velkomst

- Præsentation af Bedre sportslig udvikling i GymDanmark
o Fra strategi til handling

▪ International afdeling 

▪ National afdeling
o Aktiviteter i ny struktur

▪ International afdeling
▪ Landshold 

▪ Talent- og Eliteudvikling
o Talent- og Eliteudviklingssamlinger/Trænersymposier, TUS og Talentwebinarer

o Danmarksholdet (TEU-samling)
o Uddannelser i GymDanmark 

▪ Præsentation af relevant uddannelse i Sports Acrobatik
o Spørgsmål og kommentarer fra deltagere

- Udvalget for Sports Acrobatik (SAU)
o Spørgsmål og kommentarer fra deltagere

- Danmarksholdet 
o Information omkring Danmarksholdet

▪ Formål, struktur, deltagelseskriterier mm.

▪ Aktiviteter 2021

▪ Information omkring Danmarksholdet (GymDanmark hjemmesiden)
o Spørgsmål og kommentarer fra deltagere

- Opsamling og tak for i dag 



4

Fra strategi til handling

• Talent- og Elitestruktur (2017) 

• Beslutning om ny struktur til operationalisering (2019)

– ”Bedre sportslig udvikling” i alle discipliner 

• Ansættelse af landsholdschef (nov. 2019) 

• Ansættelse af disciplinkaptajner i IG og TeamGym
(2020)

• Landstrænere m. tillægsfunktioner i Tumbling og 
Trampolin (2020-21)
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Forbundskontoret
- Internationale konkurrenceaktiviteter/landshold

- Talent og Eliteudvikling af gymnaster og foreninger

Helge Fisker
Landsholdschef m. ansvar for talentudvikling
hfi@gymdanmark.dk

Espen Larsen
Sportskoordinator
esl@gymdanmark.dk

Ole Holmskov Hansen - Michele Blomsterberg Hansen

Disciplinkaptajner i TeamGym – Idrætsgymnastik
- Landshold, TEU-samlinger og TUS

mailto:hfi@gymdanmark.dk
mailto:esl@gymdanmark.dk
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GymDanmark Talent- og Elitestruktur 

Formålet med GymDanmarks Talent- og Elitestruktur er 
gennem et øget fokus på talent- og elitearbejde, at skabe en 
dansk elite, der kontinuerligt deltager i og skaber gode 
resultater ved internationale seniorelitemesterskaber. 

Nøgleord for decentral udvikling:

- Langsigtet, struktureret og ansvarlig talentudvikling
- Succes og trivsel er to sider af samme sag
- Skabe et så stort fundament som muligt af dygtige 

gymnaster og uddannede trænere i foreningerne
- Gymnaster der udvikler og opnår deres fulde potentiale, 

som kan øge sandsynligheden for gode resultater ved 
internationale seniorelitemesterskaber

Kilde: https://gymdanmark.dk/wp-content/uploads/2019/03/Talent-
og-Elitestruktur-GymDanmark-2017.pdf

https://gymdanmark.dk/wp-content/uploads/2019/03/Talent-og-Elitestruktur-GymDanmark-2017.pdf
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Kilde: https://gymdanmark.dk/talentudviklingssamarbejder/

https://gymdanmark.dk/talentudviklingssamarbejder/
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Bedre sportslig udvikling – I alle discipliner

Til opnåelse af Talent og Elitestrukturen kategoriseres gymnastikken i tre forskellige 
aktiviteter via ”Bedre sportslig udvikling” (BSU - arbejdsdokument)

Klubber (gymnaster, trænere, ledere) – GymDanmark
• Decentral udvikling via UDDANNELSE – forsvarlig talent og elitearbejde                 

(GymDanmark, DIF, Team Danmark)

• Talentudviklingssamarbejder (GymDanmark koncept-TUS-ATK 2.0)

Samlinger / Symposier (gymnaster, trænere, ledere) –
GymDanmark
• Træningsfokus og træningsmiljøer / forsvarlig talent og elitearbejde / Adfærd og trivsel

– Talent- og Eliteudviklingssamlinger (TEU) = Decentral udvikling af talent og elite

• Fordre til uddannelse og vidensdeling blandt trænere - Trænersymposium

Landshold (gymnaster, hold) – GymDanmark
• Udtagelseskriterier jf. Talent – og Elitestruktur (værdier, junior og senior formål) 

• Deltagelse i internationale konkurrencer skal give sportsligt mening ud fra fastsatte udviklings –
og resultatmål jf. Talent – og Elitestrategi

Rammerne og retningslinjerne er generelle og vedrører alle gymnastikdiscipliner i 
GymDanmark – Men med disciplinspecifikke løsninger via int. og national afdeling
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Samlinger / Symposier

GymDanmark har i 2021 DIF forpligtigelser om TEU-samlinger i Trampolin, Tumbling, Idrætsgymnastik og 
TeamGym. Dette løses af udvalg og disciplinkaptajner. Dette skal udbredes!

Nøgleord for Talentudviklingsmiljøer:
• Fælles træk i succesfulde talentudviklingsmiljøer (Meibom, Bach, & Henriksen, 2016)

– Træningsgrupper, rollemodeller, mål og miljø, psyk. soc. færdigh, bred basis, kommunikation, 
langsigt. udvikling, Vi gør hvad vi siger 

• Skabe et så stort fundament som muligt af dygtige gymnaster og trænere i klubberne 
• Miljø præget af læring og udvikling - synergi og sammenhæng – fra klub til landshold
• Deltagelse i juniormesterskaber er et middel og ikke et mål i sig selv – langsigtet udvikling!
• Danne reflekterende og ansvarsfulde gymnaster, der kan klare udfordringerne som 

seniorelitegymnaster
• Kontinuerligt opnå gode resultater ved internationale seniorelitemesterskaber

Muligt indhold på Samlinger / Symposier: (TEU-samlinger+Trænersymposier)
• Teknisk, Fysisk, Taktisk og Mentalt trænings jf. arbejdskrav i Sports Acrobatik

(Fageksperter fra Trampolin/Gymnastik/Idræts miljøet i Danmark samt internationale 
fageksperter) 

• Sparring med miljøet ift. ønsket indhold jv. udfordringer i klubberne – Gensidig dialog
• Bygge bro mellem forskning og praksis (link til uddannelser i GymDanmark, DIF og Team 

Danmark)
• Form og indhold passe til træningsplan og målgrupper (1 dag – flere dage ex sommerlejr)
• Kvalitet for alle på Samlinger / Symposier – Deltagelse af gymnaster og trænere 
• Deltagelseskriterier for boblere, junior og senior gymnaster 
• TE-Udvikling = niveau i bredere forstand - Danmarksholdet
• Deltagerbetaling
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Landshold og udtagelseskriterier jf. ”BSU” 
samt GymDanmarks Talent- og Elitestrategi

Præmis: 
Gymnaster skal udvikles i klubber! INGEN BRUTTOLANDSHOLD
Landsholdsdeltagelse når det giver sportslig mening jf. ”BSU” / fra udtagelse til 
mesterskab

Generelle rammer:

• Ramme for mesterskabsdeltagelse (EM, VM, OL)
– Progressionsniveauer, niveaukriterie, udviklingsfokus og resultatfokus til 

mesterskaber

• Alderskriterier
– Min. 14 år på LH -13 år m disp. ud fra helhedsvurdering

• Værdikriterier (præciseres i næste slide)

• Wildcard 
– Helhedsvurdering
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Værdimæssige gymnast krav på landsholdet

(En forudsætning)

- Forbillede for dansk gymnastik

- Træningsseriøsitet

- Fokus på egen præstation og bidrage til helhed

- God fysisk status på udtagelsestidspunktet (ikke 
skadet)

- Træningsplan mod mesterskab (fysisk, teknisk, mentalt, 
taktisk)

- Work Life balance



12

Talentudviklingssamarbejder

Et samarbejde mellem GymDanmark og en forening/klub 
(og eventuelt 3. part)

Formål:
At styrke de lokale foreninger og klubber som 

talentudviklingsmiljøer hvor der praktiseres 
GymDanmark-discipliner

Det er væsentligt at et samarbejde bygger på 
GymDanmarks værdisæt for talentudvikling og er til 
gavn for hele foreningen/klubben og ikke kun enkelte 
discipliner

Se mere her: https://gymdanmark.dk/talentudviklingssamarbejder/

https://gymdanmark.dk/talentudviklingssamarbejder/
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https://gymdanmark.dk/wp-content/uploads/2020/09/Bilag-4-Vaerdiset-saerligt-for-Talentudviklingsarbejde.pdf

https://gymdanmark.dk/wp-content/uploads/2020/09/Bilag-4-Vaerdiset-saerligt-for-Talentudviklingsarbejde.pdf


14

Talent-webinarer

Webinar 1: ”Når talentudvikling og klubudvikling mødes”
Tirsdag d. 17-11-2020 kl. 16.00-17.30

Webinar 2: ”Talentudvikling & Klubudvikling - Fra snak til 
handling”
Tirsdag d. 01-12-2020 kl. 16.00-17.30

Webinar 3: ”Tidlig vs. sen specialisering i gymnastik”
Tirsdag d. 19-01-2021 kl. 16.00-17.30

Webinar ? Forslag til emner inden for talentudvikling modtages gerne fra 
deltagerne

Blog om Talent- og Elite: https://gymdanmark.dk/blog-talent-og-elite/

https://gymdanmark.dk/blog-talent-og-elite/
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Spørgsmål
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TRÆNERUDDANNELSE

”Vi vil have de dygtigste trænere”
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Den ideelle træner

Outcomet af et træningsforløb er fastholdelse, personlig 
udvikling og øget performance.

Som træner skal du, i relation til konteksten, konsekvent 
over tid kunne anvende tre former for viden: professionel 
(sportsspecifik viden: teknisk, taktisk, fysisk, mentalt) 
interpersonel (socialt, relationer, gruppedynamik ect.) og 
intrapersonel viden (refleksion og selvbevidsthed), der 
har til formål at udvikle atlernes kompetence, selvværd, 
tilhørsforhold og karakter.

Oversat og justeret fra An integrative definition of coaching 
effectiveness and expertise (Côté & Gilbert, 2009)
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Den magtreflekterende træner
Kommunikation

Forældre som medspiller

Hvordan

Refleksion som ramme

REFLEKTERENDE 
PRAKTIKER
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GymDanmarks træneruddannelse -
RAMMEN

VI VIL HAVE DYGTIGERE TRÆNERE

• Basis og derefter specialisering

• Læringsmål

• Forskningsbaseret

• Forberedelse og hjemmearbejde

• Alle uddannelser afsluttes med en øvelse/test

• Netværk mellem deltagere på tværs af discipliner

• Læring tager tid….. (og sker på mange areaner)
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Fundamentet  - Basis niveau - Hjælpetræner uddannelsen
For hjælpetræneren / forældre hjælper
Formålet er at kunne igangsætte en aktivitet i træningen 

Fundamentet – Basis niveau  - GymTræner 1 – Basis + 
GymTræner 1 Specialedel Acrobatik
For den nye træner eller erfarne trænere der trænger til en 
”brush up” 
Formålet er at kunne reflektere over egen praksis samt 
strukturere en enkelt træning med god grund/basis træning

Elite / Akademi niveau  - DIF diplomtræner + specialedel og 
Idrættens trænerakademi + specialedel
For den erfarne træner der arbejder med de dygtigste 
gymnaster
Formålet er at kunne reflektere over egen praksis samt skabe et 
godt klubmiljø

Præstation / udvidet niveau  - GymTræner 2 – Basis
For den erfarne træner der er vant til at tilegne sig viden
Formålet er at kunne reflektere over egen praksis samt skabe et 
godt træningsmiljø
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22.10.2014GymDanmark præsentation21

- Vejledende minimumsalder: 12 år
- 8 timers uddannelse (1 dag)

Fundamentet  - Basis niveau - Hjælpetræner uddannelsen
For hjælpetræneren / forældre hjælper
Formålet er at kunne igangsætte en aktivitet i træningen 

Vejledende alder: 12 år
8 timers uddannelse
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Indholdet på hjælpetræner

22.10.2014 GymDanmark præsentation 22
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Fundamentet – Basis niveau  - GymTræner 1 – Basis + 
GymTræner 1 Specialedel (Spring + Rytme)
For den nye træner eller erfarne trænere der trænger til en 
”brush up” 
Vejledende alder: fra 15 år
Formålet er at kunne reflektere over egen praksis samt 
strukturere en enkelt træning med god grund/basis træning
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Indholdet på GymTræner 1 - Basis

24
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Fundamentet – Basis niveau  - GymTræner 1 – Basis + 
GymTræner 1 Specialedel (Spring + Rytme)
For den nye træner eller erfarne trænere der trænger til en 
”brush up” 
Formålet er at kunne reflektere over egen praksis samt 
strukturere en enkelt træning med god grund/basis træning
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Fundamentet – Basis niveau  - GymTræner 1 – Basis + 
GymTræner 1 Specialedel Acrobatik
For den nye træner eller erfarne trænere der trænger til en 
”brush up” 
Formålet er at kunne reflektere over egen praksis samt 
strukturere en enkelt træning med god grund/basis træning
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Indhold på GymTræner 1 - Acrobatik

• Ansvarlig udvikling og 
aldersrelateret træning

• Opvarmning og 
grundtræning 

• Metodisk opbygning af 
momenter

• Træningsplanlægning

22.10.
2014

GymDanmark præsentation 27
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GymTræner 2 - Basis
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Præstation / udvidet niveau  - GymTræner 2 – Basis
For den erfarne træner der er vant til at tilegne sig viden
Formålet er at kunne reflektere over egen praksis samt skabe et godt 
træningsmiljø
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DIF Diplomtræneruddannelse

Ordinært forløb:
1,5 år - Løbende undervisningsdage i Brøndby

Turbo forløb:
3 x 6 sammenhængende dage i Brøndby

Opgaver og eksamen ved hver blok - 21.000 kr via GymDanmark (30.000 kr)

Elite / Akademi niveau  - DIF diplomtræner + specialedel og 
Idrættens trænerakademi + specialedel
For den erfarne træner der arbejder med de dygtigste 
gymnaster
Formålet er at kunne reflektere over egen praksis samt skabe et 
godt klubmiljø

Fra træner til elitetræner 
En uddannelse som er for dig, der ikke bare vil træne de bedste gymnaster, men som også har en ambition om at være 
med i eliten af trænere. 

Uddannelsen er for dig, som har erfaring med træning af subeliten eller eliteudøvere.

Det er en forudsætning, at man har et idræts teoretisk fundament svarende til GymTræner 2.

Undervisningen varetages af DIF og TD kompetente undervisere, som alle har relevante uddannelsesmæssige 

baggrunde og som er eksperter inden for det givne område.

Blok 1: Ledelse, pædagogik og psykologi
⁃ Kulturskabelse på landsholdet (psykologi)

Blok 2: Anatomi, tekniktræning, doping og ernæring.
⁃ Anatomi og tekniktræning af specifik færdighed

Blok 3: Træningslærer, fysiologi og aldersrelateret træning
⁃ Arbejdskravsanalyse og træningsplanlægning 

30 timers specialforbundsdel - Pris 21000 via forbund 
- Indspark til uddannelsesstruktur for GymDanmark 
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ITA

For dig, der arbejder med talent- og eliteidrætsudøvere på højt 
nationalt eller internationalt niveau

Idrættens Træner Akademi er den højeste træneruddannelse i dansk idræt. 
Den tilrettelægges af Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Team Danmark i samarbejde med 
specialforbund. 
Uddannelsen bygger på refleksion over egen praksis, teoretiske kundskaber samt DIF og Team 
Danmark viden og erfaringer om eliteidræt.
3 blokke med afsluttende prøve i Brøndby - Afsluttende speciale opgave med afsæt i en af tre 
blokke.

Trænerrollen:
Jakob Hansen – Ledelse og trænerstile, coaching, personlig ledelse, forandingsledelse, håndtering 
af modstand, teamcoaching og teampsykologi, konflikthåndtering

Sportspsykologi og talentudvikling:
Carsten Hvid Larsen – Talentudvikling i forskellige perspektiver, Life skills og dual career, Elite- og 
Talentudviklingsmiljøer, ATK, Sportspsykologi

Træningslære:
Nikolai Baastrup Nordsborg, - Præstationsoptimering, træningsplanlægning, styrketræning, 
ernæring, skader, doping og sygdom

Specialforbundsdel aftales nærmere forbund
Tager ca 2 år og gennemføre - Pris 35000 kr. via GymDanmark
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1.-3. oktober BGI Akademiet
Hvad: GymTræner Camp
Niveau: Hjælpetræner

GymTræner 1 - Acrobatik
GymTræner 2 – Basis -

Træningsplanlægning og fysisk træning 

Efterår 2021
Hvad/Niveau: Opstart af DIF 
diplomtræner Turbo hold

9.-10. oktober Greve
Hvad: GymTræner Camp
Niveau: Hjælpetræner

GymTræner 1  -Basis
GymTræner 2 – Basis – Sportspsykologi

9.-10. oktober Ollerup
Hvad: GymTræner Camp
Niveau: Hjælpetræner

GymTræner 1  -Basis
GymTræner 2 – Basis - Træningsmiljø og 
dig som leder

GymTræner 1 - Basis
26.-30. juli i Svendborg
4.-5. sep. i Værløse
11.-12. sep. i Horsens (BGI akademiet)
18.-19. sep. i Korsør
25.-26. sep. i Holstebro
9.-10. okt. i Greve
9.-10. okt. i Ollerup
6.-7. nov. i Holstebro
20.-21. nov. i Løgstør

Hvad så 
nu? 

https://gymdanmark.dk/uddannelse/gymtraener-1-basis-svendborg-2/
https://gymdanmark.dk/uddannelse/gymtraener-1-basis-svendborg-2/
https://gymdanmark.dk/uddannelse/gymtraener-1-basis-vaerloese-2/
https://gymdanmark.dk/uddannelse/gymtraener-1-basis-bgi-3/
https://gymdanmark.dk/uddannelse/gymtraener-1-basis-korsoer/
https://gymdanmark.dk/uddannelse/gymtraener-1-basis-holstebro-4/
https://gymdanmark.dk/uddannelse/gymtraener-1-basis-greve-2/
https://gymdanmark.dk/uddannelse/gymtraener-1-basis-ollerup/
https://gymdanmark.dk/uddannelse/gymtraener-1-basis-holstebro-5/
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Spørgsmål
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Udvalget 
for 

Sports Acrobatik
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ACRO Organisation

Økonomi Pia

Support Poul

Support Anders

Dommer Natascha/Maja

Support Poul

Support Karina

Extern

Extern

Extern

Event Anders

Support Daniel

Support Maja

Support Pia

Extern

Danmarkshold      Finn

Support Poul

Support Karina

Extern Signe

Extern Vibeke

Extern Pernille

Extern Karina

Udvikling 

og PR Karina

Support Kamine

Support Pia

Extern Elise

Kursus Kamine

Support Karina

Support Daniel

Support Maja

Teknik/IT Daniel

Support Anders

Extern

Formand Poul

Næstformand Natascha
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Spørgsmål
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Danmarksholdet
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Formål med Danmarksholdet: 

1.  At få tilpasset acro til GymDanmarks nye talent- og elitestruktur

2.  At give vores acrobater en anden oplevelse, sammen med andre acrobater

3.  Skabe et bredt fællesskab

4.  Give mulighed for den enkle acrobat til at udvikle sig

5.  Give grupper noget nyt med hjem de kan arbejde med

6.  Vi vil gøre Danmarksholdet til vores alles hold
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Udtagelsesguide til trænere 
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Talentudvikling 

• Endelig plan for talentudvikling er under udarbejdelse

• Vi vil arbejde med delmål og slutmål
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Opstartsplan
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Spørgsmål
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Opsamling
Tak for i dag




