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BERETNING SPORTS ACROBATIK 2017-2018
Sports Acrobatikken i GymDanmark har igennem de sidste ca. 5 år været igennem en utrolig stor
udvikling i konkurrence opsætning, reglementer og international deltagelse i venskabskonkurrencer
osv. I år kørte vi for første gang i mange år igen både balance og tempo rutiner i International række,
og med stor succes.
Deltagerantallet er også støt voksende i alle rækker og samtidig kunne vi byde velkommen til to nye
foreninger til vores konkurrencer i sidste sæson.
Efter vores kedelige regnskab 2017 har vi haft meget fokus på økonomien. Det har heldigvis virket og
som det ser ud lige nu, kan vi ”afbetale” ca. 50% af gælden til fælleskassen i GymDanmark.

KONKURRENCERNE 2018
SM hos Svinninge blev starten på konkurrenceåret 2018. Vi var især spændte på afviklingsrækkefølgen
med to rutiner til alle deltagerne i international række. Det kørte heldigvis rigtig godt og var meget seer
venligt for tilskuerne. En god start på konkurrenceåret.
JM i Viby havde flot deltagelse og mange tilskuere. Det var først gang vi besøgte Viby og med lidt stress i
starten fik vi lavet en rigtig hyggelig konkurrence uden at nogen gymnaster blev presset. Vi gælder os til
at komme tilbage i 2019 til DM1 i Viby.
DM1 fandt sted i Fuglebjerg hvor det hele startede og for første gang var DM1 over en hele weekend.
Det perfekte vejr og de gode omgivelser gjorde det til en rigtig god weekend. Niveauet var generelt højt
blandt gymnasterne og dommerne er efterhånden fortrolige med at dømme balance og tempo.
DM2 blev afholdt i Hammel og blev værdig afslutning på et godt konkurrence år. Flot gymnastik, flot
stævne og utrolig flot opbakning fra både frivillige hjælpere, forældre og gymnaster. Så bliver det ikke
meget bedre.
Acro Cup så også dagens lys i sidste sæson og den er kommet for at blive. Konceptet holder og det er
fantastisk træning for både gymnaster og dommere. Ny foreninger og gymnaster kan her prøve det at
blive bedømt. Tak til Slagelse, Tilst og Svinninge som var værter i opstartssæsonen.
Vi kan godt være stolte over det store arbejde der bliver lavet ud i de mange værtsforeninger vi har ved
vores konkurrencer i Sports Acrobatik. Vores konkurrencer har et højt niveau, men vi skal passe på at vi
ikke kommer til at stille for store krav til de arrangerende foreninger og deres frivillige hjælper.
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Statistik 2018
2015 SM : 36 Dame Par / 3 Mix Par / 28 Dame Gruppe
2016 SM : 45 Dame Par / 1 Mix Par / 17 Dame Gruppe
2017 SM : 29 Dame Par / 26 Dame Gruppe
2018 SM : 26 Dame Par / 2 Mix Par / 1 Herre Par / 34 Dame Gruppe
2015 JM : 18 Dame Par / 4 Mix Par / 27 Dame Gruppe
2016 JM : 15 Dame Par / 4 Mix Par / 1 Herre Par / 31 Dame Gruppe
2017 JM : 13 Dame Par / 2 Mix Par / 2 Herre Par / 43 Dame Gruppe
2018 JM : 14 Dame Par / 3 Herre Par / 49 Dame Gruppe
2015 FM : 6 Dame Par / 2 Dame Gruppe
2016 FM : 5 Dame Par / 3 Dame Gruppe
2017 FM : 6 Dame Par / 3 Dame Gruppe
2018 FM : 7 Dame Par / 4 Dame Gruppe
2015 DM: 53 Dame Par / 8 Mix Par / 48 Dame Gruppe
2016 DM: 69 Dame Par / 5 Mix Par / 1 Herre Par / 53 Dame Gruppe
2017 DM: 45 Dame Par / 3 Mix Par / 3 Herre Par / 76 Dame Gruppe
2018 DM: 38 Dame Par / 4 Mix Par / 5 Herre Par / 82 Dame Gruppe
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TALENT OG ELITE
Landsholdet har i løbet af det sidste år haft seks træningssamlinger og deltaget i opvisninger i både
Slagelse og Tivoli. Landsholdet har også deltaget ved en international konkurrence i Holland, med flere
fine resultater.
Konceptet omkring landsholdet har været til debat i udvalget, da vi ikke synes det havde den rigtige
form, og gerne ville lægge os mere op ad GymDanmarks ”Talent strategi”. Resultatet af debatten blev
det nye Talentlandshold som både har fokus på at gøre de bedste endnu bedre, men også at løfte
morgendagens talent til et højere niveau. Vi vil dog ikke kun fokusere på deltagerne, men også på at
uddanne trænerne, så udviklingen kommer alle til gode. Lige nu er 36 dygtige gymnaster blevet udtaget
til holdet som trænes af Camilla, Janni, Jørgen og Finn. Vi glæder os til at følge udviklingen.

UDDANNELSE
Uddannelsesudvalget, som består af en repræsentant fra hvert aktivitetsudvalg i GymDanmark, har
siden sidste årsmøde haft fire møder med stort fokus på de tre nye tiltag;
• GymDanmark Inspiration 2018
• GymTræner Camp 2018
• Udvikling 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 som kan
bruges på tværs af discipliner.
GymTræner Camp løb af stablen 7.-9. september på BGI Akademiet og er en samling af et udpluk af
GymDanmarks Træneruddannelser. Camp formen giver mulighed for i løbet at uddannelsen at mødes
på tværs af discipliner. 50 deltagere fordelt på 5 uddannelser var i år de første til at afprøve dette nye
koncept – Feedbacken var rigtig god og vi forventer at GymTræner Camp 2019 bliver en realitet.
GymTræner 2 – Basis: Ny uddannelse for den erfarne træner. Uddannelsen består af tre selvstændige
moduler, som kan tages i vilkårlig rækkefølge.
Indenfor Sports Acrobatik er der i dette år blevet lavet nyt undervisningsmateriale til GymTræner 1
specialedelen, som blev anvendt i praksis på GymTræner camp. I det kommende år skal dette materiale
finpudses efter feedback og erfaring fra GymTræner Campen og der vil blive lagt arbejde i at opfordre
både nye samt erfarne trænere til at tage GymTræner 1 og GymTræner 2 uddannelsen.

ØKONOMI
Som allerede omtalt på det sidste årsmøde ser den samlede økonomi for 2017 ikke så god ud som
forventet. Budget sagde et overskud på 65.000 kr., men det blev ”kun” på ca. 3.000 kr. Udsvinget
stammer hoved sagligt fra nogle uheldige aftaler/priser i forhold til en udenlandsrejse med
landsholdet. Det har betydet, at vi siden sidste årsmøde har haft meget fokus på økonomi.
Økonomien for 2018 ser dog rigtig god ud på nuværende tidspunkt, så vi forhåbentligt kan afbetale
mindst 50% af ”gælden” til fælleskassen i GymDanmark.
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STARTPAKKER
Startpakke-udvalget består af repræsentanter fra alle gymnastik grene i GymDanmark. Fra Sports
Acrobatik har Anette Hedegaard, Karine Visholm og Poul H Olsen deltaget. Vi har været samlet fire
gange inden for det sidste år. Møderne har haft til formål at finde fælles ”fodslaw” og lave et afsæt på
en startpakke, som kan bruges i bredest mulige forstand. Et rigtigt værktøj til nye foreninger, men også
en pil der peger på os selv – hvem er vi og er vi parate til at hjælpe og med hvad?

DOMMERE OG REGLEMENTER
I det sidste års tid har vi udviklet et nyt nationalt reglement med inspiration fra det Schweiziske
nationale reglement. Dette for at skabe en tydelig rød tråd fra det nationale- til det internationale
reglement. Vi har justeret det internationale reglement fra kun at være en kombineret rutine, til nu at
man skal kunne stille op med både en balance og en temporutine.
Vi har afholdt reglement seminar for at hjælpe trænere til at forstå ”special requirements” og undervise
i hvordan man udfylder et rutineskema korrekt. Vi har også afholdt vores årlige dommerkursus på BGI.
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I den kommende tid vil vi justere lidt på momenterne i det nationale reglement for at få gjort den røde
tråd endnu mere tydelig. Der vil være nogle få justeringer af det internationale reglement – bedre
forklaringer, grammatiske til rettelser m.m. Vi vil fortsat afholde reglement seminar, hvor vi forventer at
kunne undervise i det elektroniske rutineskema system ”Acro Companion”. Dommerkursus vil blive
afholdt på BGI d. 12-13. januar. Lige nu brainstorme vi på hvordan det skal afvikles så alle dommere får
så meget ud af det som muligt.
Alt i alt vil vi fortsætte med at udvikle Sports Acrobatikken, men også sørge for at stilen bliver holdt, så
vi får noget flot og stilrent gymnastik at se. Det artistiske udtryk vil være noget vi ligger meget vægt på,
således at så mange trænere som muligt får en forståelse af, hvad det vil sige at have en flot artistisk
rutine.

FREMTIDEN
Sports Acrobatikken i GymDanmark er inde i en stabil udvikling, men gymnastikverden omkring os vil
ændre sig meget de kommende år. Vi vil gerne ”nørde” med en masse konkurrencegymnastik, men vi
skal for alt i verden husk bredden, som skal være det stærke fundament for Sports Acrobatikken.
Hvis Sports Acrobatikken skal forsætte med at vokse i Danmark, er det meget vigtigt, at alle forsætter
det gode samarbejde og at vi langt hen ad vejen vil i samme retning, når vi snakker Sports Acrobatik.
Sidst men ikke mindst, vil jeg takke alle for den gode stemning jeg har oplevet i mine 29 år i udvalget.
Den gode stemning skal I huske at forsætte med, da den ikke kommer af sig selv. Jeg vil til sidst gerne
sige tak til alle de spændende personer som jeg har mødt de sidste 30 år i acromiljøet, samt sige et
stort tillykke til de nyvalgte i udvalget.
Tak for denne gang 😊
Med venlig hilsen
Lars Rasmussen
Formand for Sports Acrobatik Udvalget
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Regnskab og budget

Realiseret

Budget

Realiseret

Budget

Budget

2017

2017

1/1-31/8
2018

2018

2019

Udvalget for Sports Acrobatik
Startgebyrer
Kursusindtægter
Landsholdsarbejde/Samlinger
Arrangementsindtægter

65.780
61.270
0
268.710

0
68.200
0
168.900

0
64.000
69.000
168.000

0
78.000
330.000
165.000

0
100.000
113.000
168.000

Indtægter i alt

395.760

237.100

301.000

573.000

381.000

Mesterskaber og konkurrencer i DK
Egne kurser
Møder og administration
Landsholdsarbejde/Samlinger
Øvrige udgifter
Overført til 2017

-102.293
-79.925
-8.308
-233.848
0
25.000

-51.800
-60.000
-24.000
-40.000
0
0

-107.000
-29.000
-4.000
-83.000
0
0

-95.000
-66.000
-15.000
-340.000
-22.000
0

-139.000
-63.000
-18.000
-111.000
-5.000
0

Udgifter i alt

-399.374

-175.800

-223.000

-538.000

-336.000

-3.614

61.300

78.000

35.000

45.000

Resultat, Sports Acrobatik
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