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Formandens beretning
Endnu et travlt år er gået i UIG. Vi startede igen året med at samles i Idrættens Hus i Brøndby. Her fik vi
en god start med styr på fordelingen af opgaverne i sektionerne, fik opdateret vores kommissorier og
fik et samlet billede af vores projekt. Et af vores mål for arbejdet i UIG var i år, at sektionerne kunne
arbejde mere selvstændigt og målrettet, så udvalget kunne nå længere rundt uden at overbelaste de
frivillige medlemmer ved at skulle involveres i alle beslutninger hele tiden.
Ét af mine mål, som formand, var at fortsætte arbejdet med at få den kvindelige- og mandlige
afdelingen til at få mere udbytte af hinanden, og forsøge at sammenlægge noget af det arbejde der er
ens. Endvidere besluttede vi, at ville arbejde frem mod at sammenlægge budgetterne, så fokus kunne
komme til at være på strategiske prioriteringer i stedet for på hvem, der får mest eller mindst.
Økonomien må skulle bruges målrettet fremadrettet, hvis vi vil opnå resultater, og blive i stand til at
kunne skaffe midler indenfor idrætsgymnastikken, så vi selv kan beslutte at sætte større projekter i
gang. Denne sammenlægning er vi nået i mål med, og vil forhåbentlig give en bedre mulighed næste år,
for at starte gode diskussioner om, hvordan det strategisk vil være bedst at prioritere midlerne uanset
om det er i UIG, MIG, KIG, KES eller MES aktiviteterne foregår.
Vi har brugt tid på at undersøge, om vi kan skabe bedre kommunikation klubber og trænere imellem,
ved blandt andet at opstarte samtaler imellem klubber for nye samarbejder og møde op til samlinger
for at tale direkte med trænere og landstrænere om samarbejdet i miljøerne.
Vi har arbejdet sammen med ledelsen i GymDanmark om at tænke vores struktur af lønnede trænere
igennem. Er det en smart måde vi aflønner på, eller skal vi delegere opgaverne ud på en større del af
vores dygtige trænere? Skal vi have en koordinerende leder, der kan sikre, at de strategiske
beslutninger, UIG tager, bliver gennemført, og samtidig give trænere og landstrænere en kortere
kommunikationsvej til UIG. På denne måde kan trænerne blive en mere direkte del af at tage de rigtige
politiske beslutninger for både bredden og eliten i idrætsgymnastikken. Vi har diskuteret flere
forskellige måder at forbedre dette på, og vi håber at kunne gennemføre noget af dette i den nærmeste
fremtid.
NM 2018 i Farum Arena var en stor og vellykket oplevelse som arrangement og et bevis på fantastisk
arbejde fra en hel bunke frivillige. Danmark fik utrolig stor ros, fra de andre deltagende lande, for vores
vellykkede konkurrence, og dette var en dejlig forpremiere på, at vi i år 2021 skal afholde VM i
idrætsgymnastik i Danmark!
Som formand for et aktivitetsudvalg har jeg indtil nu haft en fast plads i bestyrelsen. Her har jeg været
med til at beslutte at GymDanmark skulle gå efter en bestyrelse, der ikke afhang af formændene. Dette
mener jeg er en god beslutning, da det, efter min opfattelse til tider har hæmmet udviklingen i
GymDanmark, da bestyrelsesmedlemmerne samtidig har siddet med ansvaret for konkrete aktiviteter.
Jeg har syntes, at dette arbejde i GymDanmarks bestyrelse har været enormt spændende, og
besluttede derfor at stille op til en plads i den kommende bestyrelse. I vores overvejelser om hvordan
vi så skulle organisere os i UIG, er vi endt med en løsning, der gerne skulle samle KIG og MIG yderligere.
Jakob Maagaard stiller op som formand, og Ann Krogsgaard som næstformand. Derudover har vi aftalt,
at de to skal arbejde tættere sammen som en samlet ”formand”, og på den måde sikre os et bredere
blik på begge sider at idrætsgymnastikken. Dette samarbejde har jeg stor tiltro til vil blive rigtig
frugtbart, og jeg håber, at det vil give mere tid til at forbedre forholdene i idrætsgymnastikken, at Jakob
ikke også samtidig skal koncentrere sig om bestyrelsesarbejdet. Jeg vil derfor, uanset hvad, træde
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tilbage som formand, men vil i det tilfælde jeg ikke bliver valgt ind i bestyrelsen, opstille som
almindeligt medlem i UIG.
Jeg vil gerne sige tak til resten af UIG for endnu et år med godt samarbejde, og håber at fremtiden vil
bringe endnu større samling af alle de frivillige kræfter, der arbejder hårdt med idrætsgymnastikken
rundt omkring i Danmark 😊
Morten Rasmussen
Formand for Udvalget for Idrætsgymnastik

Regionssektionen
Det har virkelig været dejligt at se, at der er kommet en yderligere opbakning til regionsmøderne i hele
landet. Klubberne på Sjælland og ø’erne har altid været godt repræsenteret, men nu begynder de jyske
klubber også at prioritere møderne. Dette sikrer, at vi får alles holdninger med, når der skal træffes
beslutning for den retning, idrætsgymnastik skal bevæge sig i, her i Danmark.
Kalenderen for næste års konkurrencer og arrangementer er et tilbagevendende emne, og det er
endnu ikke helt lykkedes os at være helt skarpe i udarbejdelsen af denne. Såfremt, at der har været
forvirring og frustrationer over processen i år, beklager vi det naturligvis. Vi håber på at blive endnu
bedre i forhold til vores kommunikation, så de udfordringer der er opstået i år, ikke gentager sig.
Derudover er der blevet snakket om en langt række emner, lige fra medaljefrie konkurrencer til andre
måder at arbejde med vores børn og unge. Det har medført en masse gode snakke og vi siger mange
tak for jeres input.
Søs Steen Hougaard har valgt at trække sig fra UIG, og der skal lyde en stor tak fra regionssektionen for
hendes arbejde. Vi håber alligevel at se hende til møderne i fremtiden.

Uddannelsessektionen
Medlemmer: Camilla Kruse (Rytmisk), Jesper Due Lind (Trampolin), Nis Rykær Simonsen (Tumbling),
Louise Brandenborg Jensen (Idrætsgymnastik), Kamine Jacobsen (Sports Acrobatik), Anders Thorup
Prendergast (TeamGym), Sofie Slettebo (Rope Skipping), Søren K. Nielsen (Gymnastik for alle)
Medlemmerne i gruppen er udpegede.
Udvalget har siden sidste årsmøde haft fire møder med stort fokus på de tre nye tiltag;
•
•
•

GymDanmark Inspiration 2018
GymTræner Camp 2018
Udviklingen af GymTræner 2 – Basis uddannelsen

GymDanmark Inspiration så dagens lys 22. september på Sorø Gymnastikefterskole. Gruppens opgave
har været at sammensætte et udbud af korte spotkurser som foreningerne efterspørger og kan bruges
på tværs af discipliner. Ca. 40 deltagere var med. GymDanmark Inspiration forventes at vende tilbage i
2019 og input til spotkurser meldes gerne ind til gruppen.
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For 2. år kører vi GymTræner 1 – Basis. I år har vi implementeret forberedelse inden uddannelsen via Elæring. Der er/eller skal afholdes otte GymTræner 1 – Basis uddannelser over hele landet. Med et
gennemsnit på 25 deltagere på uddannelse har vi en god dynamik på disse uddannelser. Over 200
deltagere har/eller skal på GymTræner 1 – Basis mens kun 60 af disse har valgt at gå i gang med deres
specialisering på GymTræner 1 – Disciplin i år. GymTræner 1- Idrætsgymnastik afholdes kun hvert 2. år
- næste gang i 2019. Der mangler dog fortsat deltagere fra idrætsgymnastik på basisdelen - kravet og
fundamentet for at deltage på den disciplinspecifikke del.
GymTræner2 basis er en ny uddannelse for den erfarne træner. Uddannelsen består af tre
selvstændige moduler, som kan tages i vilkårlig rækkefølge. Det er naturligvis et krav at have deltaget
på GymTræner basis og den disciplinspecifikke del inden man kan deltage på GymTræner 2.
Idrætsgymnastikkens egen hjælpetræneruddannelse
I 2018 blev der endnu engang afholdt 1-2-trænerkursus med stor succes. Kurset blev afholdt i Hermes i
starten af 2018. Kurset blev afholdt af Louise Brandenborg Jensen og Julie Holst Gudichsen. Med
næsten 20 deltagere fra både KIG og MIG har vi endnu en gang fået samlet og inspireret en engageret
gruppe af nye trænere i idrætsgymnastikmiljøet. 😊
Idrætsgymnastikkens dommeruddannelser
2019 var året, hvor trinsystemet inden for Kvindelig Idrætsgymnastik blev opdateret og mange øvelser
ændret, opdateret og forbedret. Derfor skulle alle tidligere dommere bestå en ny prøve og/eller på
“brush-up-kursus”.
Ved første prøve i trin 4-6 blev næsten 30 nye dommere uddannet, mens 20 tidligere dommere tog
prøven og blev “re-uddannet”. I trin 7-9 var tilslutningen fra tidligere dommere og nye dommere knapt
så stor. Trin 7-9 kurset blev aflyst grundet for få deltagere, og UIG besluttede derfor, at man kunne
uddanne sig som dommer i trin 7-9, såfremt man deltog på et brush-upkursus og bestod prøven på lige
vilkår med tidligere dommere, der også skulle bestå en ny prøve. Det blev desuden besluttet, at man
som dommer i trin 7-9 kan bestå som kun E-dommer, hvor man tidligere udelukkende kunne dømme
trin 7-9, såfremt man bestod som både D og E-dommer.
Status på dommere er pr. 1/10 2018:
7-9: 24 dommere
4-6: 48 dommere
Ifølge dommerreglerne for KIG skal alle dommere i trinsystemet dømme et vist antal konkurrencer pr.
år, således der sikres regelmæssig erfaring inden for bedømmelse. Ligeledes stræbes der efter højst
muligt kvalitet i bedømmelserne. I 2018 blev der på KIG-siden også afholdt et Code Of Points
dommerkursus med seks deltagere. På trods af det lave antal deltagere og dermed udfordret økonomi,
valgte vi at gennemføre kurset for at tilgodese de klubber, der stillede med deltagere.
I Mandlig Idrætsgymnastik blev der for første gang i mange år afholdt et dommerkursus i trinøvelser.
Kurset blev afholdt af Jakob Maagaard og Kasper Rydberg i Idrættens Hus, Brøndby. Kurset blev en stor
succes og der blev uddannet hele 15 nye dommere i trinsystemet. En stor tak skal der lyde til alle de
personer, der har været involveret i processen om, at få dette kursus stablet på benene.
Som afrunding på beretningen for uddannelsessektionen skal det nævnes, at der fra 2019 vil blive
afholdt lokale dommerkurser for både KIG & MIG. Vi glæder os i uddannelsessektionen til at tage hul på
disse kurser for på en anden måde at inspirere og engagere nye dommere i dansk idrætsgymnastik.
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Elite- og talentsektionen
MIG:
Der har i den forgangne periode været afholdt samlinger for senior-, junior- (U18) og U14bruttogrupperne. Og vi har prøvet at prioritere det gode og inspirerende talentudviklings- og
træningsmiljø i klubberne, hvor fokus på ansvarlig udvikling og kurser for trænere og ledere i
klubberne, samt erfaringsudveksling mellem alle parter har været i højsædet. Vi så derfor gerne, at
flere IG-klubber indgår talentudviklingssamarbejder (afløser for ATK certificering) med GymDanmark,
og at flere trænere og ledere deltager i relevante uddannelser og kurser. På den måde kan vi sikre en
høj grad af variation og kvalitet i træningen samt opbakning i klubberne til talentudviklings- og
elitearbejdet. Alt sammen til glæde for alle interessenter og ikke mindst gymnastikken i al
almindelighed med det overordnede formål, at reducere skader og frafald af unge gymnaster. På
længere sigt skulle det gerne give flere seniorgymnaster på alle niveauer, og som kan blive ved med at
finde glæde ved gymnastikken og udvikle sig langt op i alderen, og dermed give større sandsynlighed
for at vi får flere dygtige seniorgymnaster på allerhøjeste niveau og dermed Dannebrog til Tops på de
internationale arenaer.
Vi har desværre i lighed med de seneste år været plaget af mange store og mindre skader (og følgeskader) hos flere af vores bedste herre-gymnaster som f.eks. Marcus, Jakob, Joäo, Joachim, Kasper,
Rasmus, Frederik og Mikki, som alle har gennemgået diverse behandlinger eller operationer, hvilket
naturligvis har været en medvirkende årsag til de svigtende internationale resultater i den seneste
periode. Vi vil derfor fremover fortsat have fokus på skadesforebyggende træning, samt massage og
fysioterapi for gymnasterne i landsholds bruttogrupperne.
KIG: Dannebrog til tops (DtT)
I december 2017 afholdtes der test til udtagelse til nationale og regionale bruttogrupper.
Testresultater, udtagelseskriterier og de endelige bruttogrupper kan findes på GymDanmarks
hjemmeside. For at imødegå GymDanmarks Talent- og Elitestruktur ændrede vi lidt i strukturen af vore
bruttogrupper i 2018. Det betyder, at der på nationalt plan er et seniorlandshold, et juniorlandshold
samt en talentgruppe med gymnaster der er 12 år eller yngre. Regionalt er der to grupper – en gruppe
over 12 år og en gruppe med gymnaster, der er 12 år eller yngre.
DtT trænerstaben består i 2018 af Dorthe Gaardsdal, Gefion (Regional Øst U12 & 12), Pia Jakobsen, VGF
(Regional Vest U12 & 12), Sidsel Lynge Christensen (Regional Øst O12), Louise Brandenborg, AIG
(Regional Vest O12) og sidst men ikke mindst Bernadett Balazs, KG66 (Seniorlandshold,
Juniorlandshold, Talentgruppe). Vi vil gerne takke alle trænerne for deres store indsats i det forgangne
år. Vi vil også gerne takke fysioterapeut Milan Udvaracz for hans store indsats omkring landsholdet.
Der er færre bruttogrupper i forhold til tidligere, til gengæld kom der et nyt tiltag, der hed åben
fællestræning i Øst og i Vest. Det blev desværre kun til en åben fællestræning i Vest, men det er noget
der arbejdes videre med, så vi forhåbentlig kommer til at kunne tilbyde flere af disse i både Øst og Vest.
Tanken bag den åbne fællestræning er, at ikke udtagne gymnaster også får mulighed for at komme ud i
andre klubber og træne med andre gymnaster/trænere på tværs af alder og niveau. Der er på
nuværende tidspunkt ikke nogen fast struktur på disse fælles træninger, så her er der mulighed for at
tage temaer op, hvis der skulle være ønske om det. Til den åbne fælles træning i Vest afholdt
GymDanmark en workshop for gymnaster og trænere med fokus på fastholdelse af teenagere i
idrætsgymnastikken. De deltagende trænere gav udtryk for, at det var givtigt at have et forum med
mulighed for sparring og vidensdeling.
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Arrangementssektionen
Konkurrencer
DM hold 2017, 4. november 2017 i ÅGTC i Århus
MIG:
VIK fra Århus blev endnu engang danske holdmestre med stor margin til de følgende klubber Gefion,
GymAalborg og Hermes. Bedst individuelt blev denne gang Joäo Fuglsig med 77,20 points i
mangekamp.
KIG:
Igen i år var det KG66 der stillede med det suverænt stærkeste hold på KIG siden. Der var en betydelig
margin ned til resten af feltet. Andenpladsen gik til VIK og AIG og Gefion måtte dele tredjepladsen,
hvilket bevidner at der var forholdsvis tæt løb mellem de resterende klubber.
DM individuel for seniorer 2018. 26. - 27. maj i Kastrup
MIG:
Marcus Frandsen (Gefion) var tilbage fra sin skulderskade, og blev danmarksmester i mangekamp med
75,85 points foran Joäo Fuglsig (VIK) og Christoffer Hallund (Gefion). Disciplinmesterskaberne fordelte
sig således, at Marcus vandt bensving og ringe, Christian vand gulv, Bogi vandt hest, Joäo vandt barre
og Joachim vandt reck. For juniorernes vedkommende blev Uffe Høy (Gefion) mester i mangekamp med
68,55 points foran Lucas Bahamondes (Gefion) og Jens Bærentsen (Hermes). Disciplinmesterskaberne
fordelte sig således, at Uffe vandt bensving, hest og reck og Lucas vandt gulv, ringe og barre. I ungdom
(U16) blev Sofus Møllgaard (VIK) mester i mangekamp med 64,20 points foran Oliver Kabel (Hermes) og
Tommy Bar-Dayan (Hermes). Det skal bemærkes, at Mikki (GymAalborg) grundet en skade ikke stillede
op i gulv og hest, og derfor med stor sandsynlighed ville være blevet mester i mangekampen, da han
kørte 45,80 points i de fire discipliner, som han kunne stille op i. Disciplinmesterskaberne fordelte sig
således, at Mikki vand bensving, ringe, barre og reck, Holger vandt gulv og Conrad vandt hest.
KIG:
Individuel DM 2018. I seniorkonkurrencen kunne Mette Hulgaard, KG66 føje endnu et Dansk
Mesterskab til den imponerende samling, da hun på fornem vis vandt all around foran Linnea Højer
Wang, VIK, som er tilbage på alle fire redskaber i fin form. I juniorkonkurrencen vandt Camille Lund
Rasmussen, KG66 all around foran holdkammeraten Ella Louise Bertelsen, KG66.
NM/youth 2018 i Greve
MIG:
Konkurrencen foregik den 2.-3. maj, og drengene var godt bakket op af tre trænere og to dommere,
samt adskillige entusiastiske forældre. Konkurrencen er hård, men drengene klarede sig på trods af, at
der var flere debutanter på holdet, nogenlunde rimeligt. Det blev til en fjerdeplads i holdmesterskabet,
hvilket var langt efter Sverige, Finland og Norge men dog langt foran Færøerne. I mangekampen, hvor
der deltog 25 gymnaster, blev Jakob Krogh Kristensen (GymAalborg) bedste danske gymnast med knapt
60,20 points på en 14’ende plads. I disciplinerne lykkedes det i det skrappe felt kun at få en enkelt
medalje, og det blev Jakob, der med 10,70 points reddede holdets ære med en bronzemedalje i reck.
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NM senior og junior 2018, i Farum Arena den 29. juni – 1. juli.
NM blev afviklet i et samarbejde mellem GymDanmark, UIG og gymnastikforeningerne Gefion og
Farum. Det var lykkedes for GymDanmark at lave en aftale med Gymnova om, at levere et komplet sæt
redskaber som fyldte to store lastvogne, samt at stille to af deres teknikere til rådighed, så redskaberne
blev samlet korrekt. Ved fælles hjælp endte hallen derfor med at blive en rigtig flot kulisse for et godt
og velgennemført mesterskab.
MIG:
Resultatmæssigt gik det ikke helt som håbet, idet begge hold blev slået af Island, og vi på herresiden
kun fik én medalje, hvilket er det dårligste resultat så langt jeg kan huske. Uffe Høy (Gefion) var den
bedste junior, og blev nr. 12 af de 25 startende gymnaster i mangekamp. Han var også deltager i
disciplinfinalerne på gulv og hest, og blev nr. 6 i begge redskaber. På seniorsiden var Marcus Frandsen
(Gefion) den bedste gymnast, og han placerede sig med 74,865 points på 10’ende pladsen af de 30
deltagende gymnaster, og var i disciplinfinalen i gulv, ringe og barre, hvor han placerede sig som nr. 4, 5
og 4 (øv, øv). Joao Fuglsig (VIK) var med i finalen i spring på hest, og placerede sig på den
utaknemmelige plads som nr. 4. Mesterskabernes lyspunkt kom i sidste disciplin reck, hvor det
lykkedes for Jakob Buus (Gefion) at hente en bronzemedalje med en velgennemført øvelse til 12,966
points.
KIG:
Det var en stor oplevelse for de danske deltagere, at være til NM på hjemmebane. Det var et flot set up
i Farum Arena. I seniorkonkurrencen viste Mette Hulgaard igen, hvad fightervilje, disciplin, hårdt
arbejde og masser af erfaring kan føre til – hun blev bedst placerede dansker med bronze all around,
en 4. plads i barren, en 5. plads på bom, samt en 6. plads på gulv. Også på juniorsiden blev det til en
flot bronze all around til Camille Lund Rasmussen. Det blev desuden til en 4. plads på hest, bronze i
barren, en 5. plads på bom samt guld på gulv.
EM senior og junior 2018, Glasgow
EM blev afholdt som i uge 32, hvilket er usædvanlig sent, men skyldes, at der var tale om en multisport
event med blandt andet svømning og cykling. Der deltog omkring 150 gymnaster i hver aldersgruppe,
fra omkring 35 lande.
MIG:
Overordnet var der ikke tale om særlig gode danske præstationer, hvilket til dels skyldes skader og
pludselig opstået sygdom for enkelte af vores gymnaster, men der var dog enkelte lyspunkter. Bedste
resultat for juniorerne leverede Lucas Bahamondes (Gefion) i barren, hvor han med 12,233 points
placerede sig som nr. 65 ud af 129 (meget tæt på bedste halvdel). På senior-siden placerede Christian
Riisberg (Gefion) sig på en plads som nr. 45 ud af 95 (altså i den bedste halvdel) med 13,133 points i
øvelser på gulv.
KIG:
Der deltog både et junior og et senior hold. Langt de fleste af gymnasterne var meget unge og uerfarne,
når det kommer til internationale konkurrencer i landsholdsregi. Det blev ikke til disciplinfinaler i denne
omgang, men det gav gymnasterne nogle værdifulde erfaringer.
MIG:
Generelt har det i 2017 og 2018 været en stor glæde at konstatere, at flere og flere drenge nu tilmeldes
og deltager i vores forskellige konkurrencetilbud, og at drengenes gymnastiske niveau synes at være
stigende, hvilket vi håber (og vil arbejde for) fortsætter fremover.
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DM/hold i 3. division 2018
MIG:
Der deltog i år fire hold med små 25 gymnaster i alle aldre (og køn), og konkurrencen foregik i den
sædvanlig hyggelig (og stønnende) stil i Viborg den 2. juni 2018. Resultatet efter alle anstrengelserne
blev, at det blandede hold fra Viborg og Holstebro blev mestre foran AIG, GymAalborg og VIK.
NECh 2018
Konkurrencen skulle have været afviklet i oktober 2018 i Akureyri på Island, men måtte for første gang i
dens mere end 20-årige historie aflyses pga. for få tilmeldinger.

Trinsystemet
MIG:
Vi har i det forløbne år gennemført de første konkurrencer med de nye ”frie” øvelser i trin 7 og 8. Der
har endnu ikke været så mange gymnaster, som har valgt at stille op i disse trin, men vi vil opfordre
klubber og trænere til at motivere deres bedste gymnaster til at arbejde med dem, så vi fremover ser
flere deltagere gennemføre disse trin ved vores konkurrencer. Vi er overbeviste om, at det kan være
med til at sikre en korrekt gymnastisk opbygning og indhold i øvelserne samtidig med, at gymnasternes
individuelle evner og præferencer opdyrkes.
KIG:
I 2018 introducerede vi et revideret Trinsystem. Det tidligere system var en modificeret udgave af det
daværende amerikanske system. Det nye trinsystem er det første ”rigtige” danske system, hvorfor det
var naturligt, at alt skulle oversættes til dansk. Et rigtig stort stykke arbejde, som har været med til at
gøre det lettere for nuværende og kommende dommere. Alle trinøvelser fra det tidligere system, blev
rykket et trin ned – dvs. Trin 2 blev til Trin 1, Trin 3 blev til Trin 2 osv. Som noget nyt fik Trin 6 mere frie
øvelser, da den enkelte klub laver en fælles koreografi for bom og gulv. Det har tidligere være muligt at
specialisere sig indenfor et eller flere redskaber, efter Trin 6 var bestået. Det er nu ændret, således man
kan specialisere sig allerede fra Trin 5.
Med baggrund i tankerne bag GymDanmarks Talent- og Elitestruktur, har vi fra efteråret 2018 valgt at
afskaffe medaljerne i Trin 1-3 samt disciplinmedaljerne regionalt på Trin 4-6. Det er en kontroversiel
beslutning, men tankerne bag er, at flytte fokus væk fra medaljerne hos de mindre erfarne gymnaster. I
de første konkurrencer skal fokus være på det at lære at gå til konkurrence. Det er først når der nås en
vis erfaring og et vist niveau, at medaljerne introduceres.
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Dommere
MIG:
Vores internationale dommere, der blev uddannet i foråret 2017, har nu alle dømt en eller flere
internationale konkurrencer, og er således godt i gang med at forberede sig på de næste internationale
dommerkurser ultimo 2020 og primo 2021. Senest har vi haft Alexander Windfeld-Hellsten af sted til
ungdoms OL i Argentina, hvortil han var inviteret af FIG.
Der blev afholdt et kombineret trin- og E-dommerkursus i en weekend i januar 2018 med omkring 15
deltagere. Her blev de nye reviderede trinøvelser gennemgået med vægt på bedømmelse af
udførelsesfradrag i trin 1-6 og sværhed i de nye trin 7-8. Efterfølgende har en stor del af deltagerne
været anvendt i forårets konkurrencer, og har dermed opnået rutine og erfaring.

Økonomi
I 2017 brugte UIG 547.000 kr. mindre end tildelt, hvilket dækker over overførsler af rest beløbene fra
projekt 2020 (som nu er afsluttet) og overførsler fra 2016 på i alt 493.000 kr. i kombination med
sparsommelighed og aflysning af enkelte aktiviteter.
Efter ansøgning har UIG fået bestyrelsens tilladelse til at øremærke 530.000 kr. af GymDanmarks
egenkapital til udvalgte formål herunder 150.000 kr. til forberedelse af udvalgte gymnaster til VM i
Royal Arena i 2021.
Vores budget for det igangværende budgetår 2018 endte med at lande på 705.000 kr., og ser således
ud:
Udvalgsarbejde = -100.000 kr.
MIG = indtægt = 32.000 kr. + MES (elite/talent) = -397.000 kr. – M i alt = -365.000 kr.
KIG = indtægt = 67.000 kr. + KES (elite/talent) = -307.000 kr. – K i alt = -240.000 kr.
Der er i de første 8 måneder brugt 220.000,- og der er således 485.00,- til resten af 2018. Udgifterne i
sidste halvår i 2018 større end normalt, da EM meget utraditionelt lå i august måned og i lige år er for
både senior og junior.
Vi regner med at lande på et mindre forbrug i forhold til budgettet, som vi håber, at vi kan få lov til helt
eller delvist at øremærke i resultatdisponeringen til brug i 2019 og årene derefter.
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Regnskab og budget
Realiseret

Budget

2017

2017

Realiseret
1/1-31/8
2018

Budget

Budget

2018

2019

Udvalget for Idrætsgymnastik
Overført fra tidligere år
Øvrige indtægter
Kursusindtægter

0
0
0

0
0
30.000

0
3000
0

0
0
0

15.000
0
16.000

Indtægter i alt

0

30.000

3.000

0

31.000

Møder og administration
Kurser
Projekter
Øvrige
Overført til elitesektioner

-44.964
0
0
0
25.000

-48.600
-30.000
0
0
0

-12.000
0
0
0
0

-33.000
0
-45.000
-22.000
0

-41.000
-12.000
-40.000
-10.000
0

Udgifter i alt

-19.964

-78.600

-12.000

-100.000

-103.000

Resultat, Udvalget for
Idrætsgymnastik

-19.964

-48.600

-9.000

-100.000

-72.000

Realiseret

Budget

2017

2017

Realiseret
1/1-31/8
2018

Budget

Budget

2018

2019

Mandlig Idrætsgymnastik
Startgebyrer
Kursusindtægter
Arrangementsindtægter

0
0
131.350

0
90.000
181.000

0
29.000
67.000

0
0
136.000

0
27.000
132.000

Indtægter i alt

131.350

271.000

96.000

136.000

159.000

Mesterskaber og konkurrencer i
DK
Overført til Elitesektionen
Fællestræninger/lejre og lign.
Egne kurser
Møder og administration
Overført til 2017
Øvrige

-62.476

-132.000

-37.000

-104.000

-107.000

-132.000
0
-4.190
-2.431
10.000
-24.300

-471.000
-45.000
-78.000
-1.000
0
-6.000

-269.000
0
-24.000
0
0
0

-264.000
-46.000
0
-1.000
0
-5.000

-297.000
-43.000
-17.000
0
0
-5.000

Udgifter i alt

-215.397

-733.000

-330.000

-420.000

-469.000

-84.047

-462.000

-234.000

-284.000

-310.000

Resultat, Mandlig
Idrætsgymnastik
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Regnskab og budget
Realiseret

Budget

2017

2017

Realiseret
1/1-31/8
2018

Budget

Budget

2018

2019

Kvindelig Idrætsgymnastik
Startgebyrer
Kursusindtægter
Arrangementsindtægter
Øvrige

75.220
82.500
204.365
0

0
120.000
251.000
0

0
106.000
163.000
0

0
75.000
217.000
7.000

0
25.000
216.000
0

Indtægter i alt

362.085

371.000

269.000

299.000

241.000

-143.056

-168.000

-50.000

-130.000

-140.000

-160.000
-59.745
0
0
10.000
0

-169.000
-115.000
-44.000
-1.000
0
-6.000

-141.000
-55.000
0
0
0
0

-324.000
-69.000
-75.000
0
0
-22.000

-289.000
-23.000
-72.000
0
0
-5.000

-352.801

-503.000

-246.000

-620.000

-529.000

9.284

-132.000

23.000

-321.000

-288.000

-94.727

-642.600

-220.000

-705.000

-670.000

Mesterskaber og konkurrencer
i DK
Overført til Elitesektionen
Egne kurser
Fællestræninger/lejre og lign.
Møder og administration
Overført til 2017
Øvrige
Udgifter i alt
Resultat, Kvindelig
Idrætsgymnastik

Resultat, Idrætsgymnastik

12

