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Velkommen til
Udspringssektionens områdemøde
Søndag den 14. april 2013 kl. 9.00 – 13.00
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Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Sektionslederens beretning
Drøftelse af mål med handleplaner for sektionen
Orientering om sektionens økonomi
Behandling af indkomne forslag
Øvrige emner til drøftelse
Valg af sektionsleder
Victor Valore er på valg
er villig til genvalg
8. Eventuelt valg af øvrige medlemmer til sektionen
Ronnie Meyer er på valg
Claus Friislund er på valg
9. Eventuelt
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Udspringssektionen består af:
Victor Valore (sektionsleder)
Ronni Meyer (medlem)
Claus Friislund (medlem)
Christian Koerner (medlem)
Nomi Mortensen (medlem)
Martin H Thygesen (medlem)

Udspringssektions beretning for år 2012
ved Victor Valore
Året 2012 i Dansk Udspring vil blive husket for nogle rigtigt gode resultater og som året
hvor vi så de første brydninger til det jeg tror, bliver et længe ventet tøbrud for vores sport.
Internationale mesterskaber
Kravene til deltagelse ved Europæiske Juniormesterskaber var i 2012 skærpede i forhold
til tidligere og derfor var det spændende at vi havde to udspringere som kvalificerede sig.
Ved mesterskaberne der blev afholdt i Graz, Østrig, fortsatte Elias Egholm og Gustav
Sundgaard til fire ud af fem mulige finaler og er således at finde blandt de 12 bedste
europæiske drenge i aldersgruppen 14-15 år.
Begge drenge kvalificerede sig ligeledes til Verdens Juniormesterskaberne i Adelaide,
Australien, men grundet manglende økonomi kunne alene Gustav Sundgaard stille op her,
til et mesterskab som havde deltagere der et par måneder forinden havde deltaget ved de
Olympiske Lege i London. Resultatmæssigt nåede vi ikke finalerne, men kunne notere
Gustav for 18., 19. og 20. plads blandt verdens bedste årgangsspringere.
Sportsligt sluttede året, traditionen tro, med Nordiske Mesterskaber som i år blev afholdt i
Turku, Finland. Den samlede danske medaljehøst blev til 15 medaljer, heraf fem guld til
Nordiske Årgangsmestre. Bedømt alene på guldmedaljer lykkedes det os således at
forbigå vores store nordiske nabo, Sverige, hvilket er bemærkelsesværdigt hvis man tager
hensyn til de økonomiske midler som er tilgængelige for dem i forhold til os.
Min vurdering er at vi med 15 medaljer har passeret toppen af et rimeligt mål for vores
deltagelse ved Nordiske Mesterskaber og fokus vil i årene fremover gå på at fastholde et
niveau på 12 medaljer.
Breddearbejdet
I 2012 har vi fastholdt eksisterende kendte koncepter i forhold til træningssamlinger,
afholdelse af Trip Trap stævner og Danske Mesterskaber. I forlængelse af beslutning på
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områdemøde blev der holdt et ekstraordinært Danske Årgangs Vippemesterskaber i
efteråret, hvor vi fremover vil afvikle dette mesterskab.
I forhold til den del af dansk udspring, som vi fra sektionen har været opmærksom på, så
blev 2012 året hvor vi både så nye klubber tage udspring til sig, som året hvor vi kom i
dialog med klubber som har haft udspring, men ikke været ”på radaren”. Jeg kan med
glæde notere mig, at vi har set denne udvikling fortsætte i det nye år, så det bliver
spændende at se hvor langt vi er nået ved næste årsberetning.
Jeg vil gerne bringe en stor tak til de klubber og enkeltindivider, som har lagt megen energi
i at støtte denne udvikling. Det er en tydelig tilbagemelding jeg får fra klubberne, at den
personlige støtte til at etablere og udvikle aktiviteter er afgørende.
På unions niveau har vi søgt et større samarbejde med såvel breddesektionen, som de
regionale udvalg og konsulenterne i administrationen. Jeg ser 2012 som året hvor vi såede
disse frø, omen vi ikke fik konkrete resultater i hånden så tror jeg på, at vi ved at være
flittige til at pleje og passe disse spirer vil kunne se synlige resultater allerede i 2013 og
fremad i årene som kommer. I den sammenhæng vil jeg gerne bringe en tak til alle vores
kontakter rundt i unionen, en tak for den åbne måde i møder os på og den dialog vi har om
at bringe udspring tilbage på det sportslige danske landkort.
Kommunikation
På kommunikationsområdet kan vi ved udgangen af 2012 notere os for de mest håndfaste
resultater af det ikke sportslige arbejde i sektionen, da vi i løbet af året fik markant
forbedret dækningen af udspringsnyheder på svoem.org og fik introduceret vores egen
kanal på Facebook, nemlig siden DanskUdspring. I anledning af de Olympiske Lege fik vi
udarbejdet en 8 siders guide til tilskuere, en guide som nu også udleveres ved
mesterskaber og stævner, til glæde for publikum.
I 2012 blev vi ved flere lejligheder kontaktet fra eksterne aktører som ønskede at arbejde
med udspring i forhold til dansk TV. Det første resultat så vi i starten af 2013 med Thomas
Skovs sportsprogram som dedikerede en udsendelse til udspring, hvor Thomas Skov
sammen med Anders Lund Madsen konkurrerede mod de bedste danske seniorer. Der
arbejdes med yderligere initiativer som endnu ikke er blevet færdigmodnet, men jeg nærer
en tro til at vi vil komme til at se mere udspring på dansk TV.
Trænere og ledere
Når jeg kigger tilbage på året der er gået, så er der ingen tvivl i mit sind om at den største
udfordring vi har for at lykkes med at reetablere udspring som en stor sport i Danmark er
den akutte mangel på trænere og ledere.
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Jeg har måttet konstatere, at både etableringen af ny udspringshold, som udvidelsen af
eksisterende hold har været holdt tilbage af manglende muligheder for at skaffe
kvalificerede trænere. Ligeledes har konkrete projekter været opgivet eller ikke søsat
grundet manglen på engagerede ledere.
Af de mange ting som skal lykkes i årene som kommer, så er fastholdelsen af
eksisterende og udviklingen af nye trænere og ledere den absolut største enkeltfaktor som
kommer til at influere på vores fremtid.
Jeg vil derfor slutte denne beretning med et KÆMPE TAK! til alle danske trænere, ledere
og frivillige, som giver denne sport liv i klubberne og i unionen.
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”sektionen” består af:

”sektionens” beretning
ved sektionsleder

Beskrivelse xxxxx
Afsnit xxxx
xxxx

På vegne af ”sektionen”

Sektionsleder for ”sektionen”
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