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Mødedato: 26.08.2019 - kl. 20:15 

Mødenavn: UIG-møde 

Sted: Skype 

Til stede: Jakob, Ann, Ralf, Trine, AP, Lotte, Louise  

Referat: Louise Brandenborg Jensen   

 

  
Bordet rundt 
 
Formand 

 Strategiske indsatser skal operationaliseres 
o Indsatser (procesmål) 
o Resultatmål 
o Jakob og Ann har henover sommeren beskrevet strategiske indsatser i UIG, 

som er godkendt af bestyrelsen. 
 

 3 highlights fra udvalgsarbejdet i denne sæson 

 

Udvalget skal komme med disse tre highlights i forbindelse med aktivitetsmødet til 
efteråret. 

 

Forslag fra udvalget: 
- Strategiarbejdet/snak, der blev lavet med Jonas i foråret og fik lavet mål og vision 
for idrætsgymnastik.  
- Landstræner jobbeskrivelse og beskrivelse af roller meget tydeligere defineret 
- Styr på økonomien! 
 

 Årsberetning 

 

Der skal skrives beretninger fra alle sektioner. 

 

Økonomi: Ann 
Kommunikation: Trine 
MIG: Ralf (også i forhold til nationale og internationale konkurrencer og resultater) 
IGA: Jakob 
KIG: Ann (også i forhold til nationale og internationale konkurrencer og resultater) 
Uddannelse: Louise 
Arrangement/kalender: Louise (+ konkurrencekontrakt) 
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 UIG 2020 - hvem vil forsætte? 
Ralf, AP og Trine er på valg og vil gerne fortsætte. 
Louise stopper. 
Ann afklarer med Dorthe. 
 

 Regionsmøder - fokus 
De sædvanlige punkter som kalender, information fra UIG mv. tages op. 

 

Andre punkter/forslag: 
- Informere om, at der sendes uopfordrede træner-ansøgninger til GymDanmark.     
- Database for internationale åbne konkurrencer og kurser 
- Info omkring kommende konkurrencekontrakt for IG (Lotte) 
 

 Økonomi 
 
Jakob: Husk at der ved transport- og overnatningsudgifter skal indsendes bilag i 
løbende måned + 30 dage - og ikke senere! 
 

 

 Branding/markedsføring 
 

 

 IGA 

 

Afholder første møde i forbindelse med Topmødet d. 31. august 
 

 MES/KES 
Landsholdschef (Kemisamtalen – 23. september kl. 17:00-18:00) 
Ralf deltager ved samtalen. 

 

- Forslag om ensretning af betalingsstruktur i MES og KES 
Jakob og Ann foreslår en ensretning af betalingen i MES og KES - en opkrævning 
til DtT-samlinger, som skal være den samme for drenge og piger. 
Beslutningen vedtaget. 

 

- Test i december - MES 
Der skal laves en udtagelsestest for drenge til det næste års bruttogrupper. 
MES skal komme med et forslag til en struktur, som kan løfte denne opgave. 
Denne skal fremlægges ved næste UIG-møde.  

 

- Udsend info om bruttolandshold til VM 2021 – MES 

 

- Nedlægning af regionsarbejdet i KIG 
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KES foreslår, at de regionale bruttogrupper for O12 nedlægges. Dette skyldes, at 
grupperne ikke kan fyldes op og samlingerne derfor ikke fungerer. 
Derimod laves gruppen om til U14 eller U13. 

 

- NM 2020 
- Talent DK (Jonas) 

 

 
Status: 
 

MIG/KIG 

 Revidering af MIG håndbog 

AP læser håndbogen igennem og herefter blive ny version lagt op. 

 

Arrangement 

 Stævnekontrakt. Lotte er ny tovholder. Det forsøges at forenkle kontrakten, således 

opgaven for UIG bliver mere overkommeligt. Lotte kommer med forslag, der kan 

præsenteres på regionsmøderne og forhåbentlig blive sat i værk fra konkurrencer 

2020 (KIG & MIG) 

 

 Kalender 2020 og 2021 

2020 er næsten på plads, de sidste klublokationer mangler. Dette tages op på 

regionsmøderne. 

 

 1. runde DM Hold – MIG afholdes fortsat den 28. september, selvom nogle 

gymnaster havde ønske om at få konkurrencen rykket. 

 

Uddannelse 

 Træner 1 er godt på vej. 

 Videooptagelser af alle øvelser i samarbejde med GymDanmark er foretaget. 

 Uddannelsesweekend 2020 arbejdes der fortsat på. Forslag om at afholde i Aalborg 

(AIG), da der her er gode muligheder for overnatning, træning, møder mv. 

 

VM2021 

 Jakob tager med GymDanmark-folk til Paris d. 13.-15. september for at se World Cup 

og forberede VM 2021 

Evt. 

 

Ann: Dialog omkring sportslige målsætninger ved VM i 2021. Hvordan meldes disse 

sportslige målsætninger ud i medierne og til gymnasterne? 

Hvordan styres og eventuelt ensrettes dette mellem KIG/MIG? 

Dette tages op på MES/KES-møderne. 

 


