
 

Referat af community debat i Trampolin 
Dan Camp 1 lørdag 21. januar 2023 

Tilstedeværende Klubber:  

Trampolin Glamsbjerg/Assens (TGA20), Københavns Trampolinklub (KTK), Springteam Nordjylland 
(STN), Strib Trampolin (Strib), Lundtofte Trampolinklub (Lundtofte), Roskilde Gymnastikforening – 
Trampolin (Roskilde), Greve Gymnastik og Trampolin (Greve), Skovbakken Trampolin 
(Skovbakken). 

Tilstedeværende deltagere:  

Bo Zierau og Linda Fredensborg (TGA20), Peter Jensen, Kim Olavi og Daniel Vidstrup (KTK), Svitlana 
Pedersen (STN), Maiken Petersen og Peter Madsen (Greve), Émile Picard (Lundtofte), Maila 
Walmod (Roskilde), Mariann Holmslykke (Skovbakken) (Med online). 

GymDanmarks officielle deltagere: 

Trampolinkomitéen/ Konkurrencesektionen: Kim Olavi, Bo Zierau, Svitlana Pedersen og Daniel 
Vidstrup 

Referent: Kim Olavi, med noter fra Mariann Holmslykke (Skovbakken) 

Dagsorden: 

- Information om ny struktur i landsholdsarbejdet. 
- Skal Dan Camp 2 fremadrettet ændres fra 1 dag med alle gymnaster til 2 dage med 

aldersdeling? 
- Debat om kravene for deltagelse i Danmarks Mesterskaberne. 

Der blev brugt omkring en time på hvert punkt og dette er en opsummering på de tre punkter. 

Information: 

- Ny struktur i landsholdsarbejdet: 
Indledende skal nævnes at Landstræner Anette Dalsten ikke kunne deltage på grund af sygdom. Så 
opdateringen er kommet fra Svitlana Pedersen (STN). 

Landstræneren har fortsat det overordnet ansvar for landsholdsarbejdet for både juniorer og 
seniorer. Den Assisterende landstræners stilling er ændret til Junior Landstræner og den har 
Svitlana Pedersen (STN) påtaget sig og arbejder primært med juniorgymnasterne og deres 
udvikling og refererer direkte til landstræneren. 

Aldersstrukturen (året de fylder) er således: Boblere: 13-15 årige, Junior: 16-17 årige, Seniorer: 
18+ år. 

Den endelige udtagelse til VM/WAGC sker hen over foråret (Dan Cup 2, Senior DM og Frivolten 
Cup) med en udmelding senest i juni måned. 



 

Man kan fra 15 år og opefter udtages til officielle mesterskaber. 

Samlingerne har ændret sig fra at være primært i skoleferier (Uge 7/8, Uge 26 og Uge 42) til at 
blive ca. 3 weekendsamlinger om året.  

Årets samlinger ligger således: 

- Uge 6 fra d. 10.-12. februar: VM-potentialer og boblere 
- Uge 37 fra d. 15.-17. september: VM og WAGC udtaget 

Den anden weekend er aflyst, da der er World Cup i Portugal i uge 26/27, hvor den normalt ville 
blive lagt. 

Landsholdet er kun udtaget til specifikke mesterskabskonkurrencer, sådan at der ikke er et 
kontinuerligt landshold, men at landsholdet sættes til den enkelte konkurrence (Junior EM/EM, 
WAGC/VM og OL). 

Debat og forslag: 

At man ikke kan være på landsholdet kontinuerligt skabte debat. En problematik kan være at det 
kan være svært at søge fonde og kommunal støtte, hvis man ikke kan sige at man er del af et 
landshold, da disse oftest give for deltagelse i udtaget hold. 

- Maila (Roskilde) foreslår at man kan kalde samlingerne National Talentsamlinger. 
- Peter (KTK) foreslår Forbundstræninger, da der ikke er nogen værdiladning af dette. 

Flere af de toneangivende klubber udtrykte ønske om at mødes, samlet, med landstrænerteamet 
for sammen at finde løsninger, der fremmer gymnasternes udvikling med udgangspunkt i de 
fordele og begrænsninger den nye struktur giver. 

 

Debat og diskussioner: 

For de næste 2 punkter er der tale om debatter som skal gøre Trampolinkomitéen, gennem 
Konkurrencesektionen, bedre i stand til at forbedre forholdene for gymnasterne, når der er tale 
om Dan Camps og Danmarksmesterskaberne i trampolin. Det er derfor ikke beslutninger som 
bliver taget på mødet, men anbefalinger fra de involverede klubber/deltagere som kommer for 
dagen i dette referat. Beslutningerne i hvert enkelt forhold, er derfor forbeholdt 
Trampolinkomitéen. 

- Skal Dan Camp 2 fremadrettet ændres fra 1 dag med alle 
gymnaster til 2 dage med aldersdeling? 

Ovenstående spørgsmål følger op på en debat som blev startet af konkurrencesektionen til 
aktivitetsmødet i november. Diskussionen drejede hurtigt over til at følge op på et spørgsmål som 
også blev stillet til aktivitetsmødet:  

Hvad er det højere formål med Dan Camps? 



 

Argumenter, fra aktivitetsmødet, for at stille spørgsmålet om formålet er at nogle mener at der 
har været for mange formål gennem de sidste mange år f.eks. springerudvikling, fysisk 
træningsudvikling, trænerudvikling, dommerudvikling og socialisering for gymnaster og trænere. 
Dette har gjort det forvirrende for både gymnaster og trænere og man har derved ikke rigtigt 
opnået pointerne. 

Der virkede til at være enighed om at sociale relationer var et stort fokus, med baggrund i at det 
kan være med til at holde gymnaster i sporten i længere tid. Begge forslag blev stille med 
baggrund i dette.  

Der virkede også til at være enighed om at Dan Camp skal fortsætte i samme spor som til denne 
Dan Camp hvor Campen er aldersinddelt over 2 dage med U15 gymnasterne lørdag og 16+ 
gymnasterne søndag. Der var tilfredshed blandt både gymnaster og trænere over at vi har fjernet 
den fysiske test og andre gulvaktiviteter til fordel for mere træning i trampolinerne. 

Det blev bemærket fra en træner som ikke har deltaget før, at det var meget lærerigt at få et syn 
på hvordan andre trænere, træner gymnasterne og hvordan de håndtere forskellige dilemmaer for 
dem. 

Forslag til forbedringer af Dan Camp: 

- Det blev diskuteret om gymnasterne fortrinsvis skulle have deres egne trænere med en 
anden træner som medtræner for at fremme trygheden for gymnasterne og for at skabe 
mulighed for gymnastudvikling hurtigere.  

o For: 
 Som træner brugte man det meste af formiddagen på at finde den enkelte 

gymnasts niveau, for derefter at kunne skabe udvikling hos dem. 
o Imod: 

 Gymnaster har selv udtalt at det er godt at blive inspireret og få nye 
tekniske input fra andre trænere 

 Man kan ikke byde gymnaster at betale for en Camp for at blive trænet af 
sin egen træner. 

- Det blev forslået at der kom en bedre introduktion til trænerne og at der kommer et skema 
ud til gymnasterne inden selve Campen, som de kan udfylde med: hvad de kan, deres 
øvelse og hvilke spring de ønsker at udvikle. Dette er taget til efterretning i 
Konkurrencesektionen. 

- Med udgangspunkt i at det er nationale konkurrencegymnaster der kan deltage, foreslås 
det at lægge et konkurrenceelement ind med inspiration fra Vægtløftning, hvor man har 
DM i Femkamp i færdigheder, som der ikke normalt konkurreres i, men som udvikler 
atleten til at blive bedre til selve sporten. 

- En taler for at gymnasterne kan overnatte, da dette kan udvikle sociale relationer mellem 
gymnaster fra forskellige klubber, hvilket kan gøre det attråværdigt at deltage i camps og 
konkurrence i fremtiden.  

Det blev diskuteret hvordan landsholdet kan/skal deltage i Dan Camp. Det blev aftalt at 
konkurrencesektionen kontakter landstrænerteamet for samarbejde i den henseende. 



 

- Krav for deltagelse i Danmarks Mesterskaberne. 
Debatten følger op på en diskussion som startede til aktivitetsmødet, med baggrund i at flere 
klubber, efter en Dan Cup i foråret, havde forstået det som aftalt, at reglerne for seniorer ville 
følge de internationale regler (FIG reglementet) og derfor ville lyde som således: 

- 2 forsøg på fri øvelse med 10 forskellige tællende spring, hvor den øvelse med bedste 
resultat tæller for konkurrencen. 

Gældende danske regler er: 

- 2 forsøg på fri øvelse med 10 forskellige, tællende SALTOspring, hvor den øvelse med 
bedste resultat tæller for konkurrencen. 

Problematikkerne: 

- Problematikken som den er blevet fremført, er at vi i trampolin ikke har mange deltagere i 
hverken Individuel eller synkron DM og ikke har nok i Hold DM. 

- Der er fra flere klubber udtrykt frustration over at det er 10 saltospring og ikke bare 10 
forskellige spring som er gældende for Senior DM. Man mener at de kunne stille flere 
deltager, hvis kravet havde fulgt International reglement. 

- Særligt hold DM er truet af fratagelse af DIF-medaljerne, da det er svært at stille 3 hold, 
som er kravet for DIF-medaljerne og som især for kvinderne er svært på pågældende 
tidspunkt og har været det over flere år. 

- Kravet for at deltage i Senior DM er ændret til at være 15 år i året for deltagelse, hvor det 
tidligere har været 13 år og der er udsigt til at det i fremtiden bliver flyttet til 18 år (Dette 
er ikke nært forstående) 

Det skal noteres at de forskellige Senior DM’er kan (og tidligere har været) differentieres i 
deltagelseskravet.  

Diskussionen forgik i god ro og orden og der blevet givet og taget i argumentationen for eller imod 
at ændre kravet, fra begge parter.  

Historisk har kravene har over årene har ændret sig på baggrund af: 

- For mange deltagere 
- Gøglere, som ikke tog DM seriøst 
- Ønsket om at tilføje glemte spring 
- At lægge sig op ad de internationale krav 

Med udgangspunkt i at vi ønsker flere deltagere til de kommende DM’er, kunne flere tilslutte sig at 
der stilles forslag om at: 

- At U17 og U17B (få deltager i begge kategorier) lægges sammen og bliver mindst 7 
saltospring i øvelsen. 

- Kravet for Senior DM individuelt og synkron sænkes til 7 saltospring (ligesom U17) for 
deltagelse. 

- Kravet til Senior DM Hold sænkes til 4 saltospring for deltagelse. 



 

Et andet forslag for at undgå de mange ændringer i DM-kravene blev givet som sådan:  

- At Dan cuppen kan blive adgangsgivende for DM’erne, for at undgå konvergerende krav for 
deltagelse i DM’erne. 

o For:  
 Man kan vælge antal deltagere til det enkelte DM.  
 Kravene ændrer sig minimalt i løbet af de næste mange år, hvis man 

beslutter antallet deltager uden syn på niveau. 
o Imod: 

 Man kan ikke, med kort varsel, tilmelde gamle eller nye gymnaster, som kan 
lægges til deltagerne på de enkelte DM’er, da de i så fald ikke har deltaget i 
Dan Cup. 

Dette afrunder diskussionen til denne Dan Camp. 

På gensyn næste gang. 

Kim Olavi, på vegne af Konkurrencesektionen 

 


