
 

Kære tumbling foreninger. 
 
Foreninger og trænere inviteres til Tumbling Next step-webinar omkring tumbling aktiviteter 2023 og i 
fremtiden.  
Vi håber at I vil formidle denne invitation videre til jeres instruktører og trænere, som kan have interesse i 
at høre nærmere omkring GymDanmarks strategi og sammenhæng med tumbling aktiviteter – Herunder: 

- Vejen til landsholdet 
- Nyt fra komitéen 
- Ønsker og behov fra miljøet 

Webinaret afholdes online via Teams torsdag d. 9. februar kl. 19.00-20.30. Der er mulighed for at logge på 
fra kl. 18.50. ved at klikke på nedenstående link. 
 
Microsoft Teams meeting 
Deltag på din computer, mobilapp eller rumenhed 
Klikk her for at deltage i mødet 
Meeting ID: 338 004 032 942  
Adgangskode: PWPTCV  
Download Teams | Deltag på internettet 
Få mere at vide | Mødeindstillinger 
  
 
På webinaret vil Jakob Rasmussen, formand for tumbling komité sammen med Helge Fisker, Landsholds- og 
Udviklingschef samt landstrænere, præsentere aktiviteter og nyt fra tumbling komitéen. Der vil undervejs 
være mulighed for at stille spørgsmål og der vil være mulighed for at komme med ønsker/behov for 
udviklende aktiviteter fra et foreningsperspektiv. 
 
Målgruppen for foreningsdeltagere er ALLE som har interesse for tumbling - uanset niveau af gymnaster.  
 
Programmet for webinaret torsdag d. 9. februar er: 
 

Tumbling – Next step Webinar 
 Velkommen  
 Mødets formål  
 GymDanmarks strategi  
 Vejen til landsholdet  
 Nyt fra komité  
 Ønsker og behov fra miljøet 
 Next step  

 
 
Det vil være muligt at logge på fra kl. 18.50, så vi er sikre på at teknikken virker. 
Når du trykker deltager, kommer du ind i et venterum. Vi bestræber os på at lukke dig ind så hurtigt som 
muligt. 
Hvis du ikke kan komme ind på webinaret i tidsrummet, så kontakt Espen Larsen på: 51712912, så vil vi 
forsøge at hjælpe hurtigst muligt. 
Det forventes at webinaret tager 90 min. 
 
VIGTIG INFO 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjZlNGQwNjMtNDBlZi00ZTc5LWExYjItZmFhMGEyZmQwOGIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22416df09e-4e1c-451a-865f-c78816c83ced%22%2c%22Oid%22%3a%2281276512-0466-4c94-9149-7c4f61872c36%22%7d
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/microsoft-teams/join-a-meeting
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=81276512-0466-4c94-9149-7c4f61872c36&tenantId=416df09e-4e1c-451a-865f-c78816c83ced&threadId=19_meeting_ZjZlNGQwNjMtNDBlZi00ZTc5LWExYjItZmFhMGEyZmQwOGIy@thread.v2&messageId=0&language=da-DK


 

Når du logger på, vil du blive bedt om at angive et navn. Her vil vi gerne have at der bliver skrevet 
deltagernavn samt forening. 
 
Sæt mikrofonen på lydløs. 
 
Ønsker man at stille et spørgsmål, rækker man ”hånden op” i Teams og ordstyreren/Espen Larsen vil give 
dig ordet, når det passer. Husk at ”tage hånden ned” efter taletid. 
 


