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Mødedato:  22. august 2019 kl. 21.00 

Mødenavn:  KES møde 

Sted:  Skype 

Til stede:  Ann, Ditti, Pia, Lotte, Trine, Victoria 

Referat:  Lotte 

 

 

 

1.  Konkurrencer siden sidst samt forberedelse til kommende konkurrencer 

Ditti orienterer:  

Junior VM højt niveau og godt arrangement. Problem at juniorer kan ikke være specialister 

uden at de deltager i all-around. EYOF flot konkurrence fra deltagende junior gymnaster. 

Northern European - gymnaster forbereder sig, dommersituation uklar, vi planlægger med 

to dommere og Laura er en af dem. Det er en stor opgave for Ditti at skulle være ansvarlig 

for det, kan vi finde en person der koordinerer dommere til internationale konkurrencer? 

Let's discuss in UIG 

 

VM - bare tre gymnaster ønsker at deltage 

 

2.  Nordisk Samarbejde 

Forberedelse mod en nordisk træningslejr. Der er budgetmæssigt afsat penge til en sådan 

træningslejr. 

Overvej muligheder og del forslag ved næste KES møde. Alle 

 

3.  VM 2021 

Sportslige mål ved VM 2021 - VM 2021 - sætte ambitioner der kan bruges til 

kommunikation og planlægning. 

Vær forsigtig med ikke at lægge unødvendigt pres på gymnasterne, især urealistiske mål - 

behandle emnet i UIG for at sikre ensartethed KIG/MIG. 

 

4.  Budget 

Budgettet er anderledes i 2020 inddelt i fire hovedkategorier og forklaret i korte træk. 

Vi har penge i budgettet til at dække konkurrence udgifter i 2019 - de uddeles til de 

gymnaster der har være til mange konkurrencer og har haft mange udgifter. Planen er at 

bede Carsten trække en liste efter VM så vi kan lave en fordelings-skala. Ann taler med 

Carsten 
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5. DtT 

DTT Regional Team over 12 har for få gymnaster - forslag at aflyse og kun fortsætte med 

under-12 gruppen (inkl. 12 år) men fleksibilitet hvilket godkendes af den regionale coach. 

Test i Jylland bliver i Skive 2019. På Sjælland bliver det Kastrup. Der er frit valg hvor man 

melder sig til.  

Det bliver to forskellige datoer og har man behov for skumgrav under forskudt barre kan 

man melde sig til i Kastrup. 

 

6. Evt. 

Næste møde: Mandag d. 14. oktober 2019 kl. 20.15. 

Efter VM 2022 bliver reglerne ændret så gymnaster skal kvalificere sig for at deltage. 

Afventer info.  

 

 

 

  

 Næste møde: 

 Mandag d. 14. oktober 2019 kl. 20.15 

  

 


