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Mødedato: 06.05.2019 - kl. 20:15 
 
Mødenavn: UIG møde 
 
Sted:          Skype 
 
Til stede:  Jakob, Trine, Lotte, AP, Ralf, Louise. 
 
Referat:  V. Louise Brandenborg Jensen   
 
Dagsorden 
 
Formand 

● Pitch i Korsør (Jakob) 
Jakob har afholdt pitch om økonomiprioriteringer for GymDanmarks 
hovedbestyrelse, som gik godt, og vi afventer svar. 
 

● DIF-landsmøde (Jakob) 
GymDanmark har x antal stemmer på dette landsmøde, men der skal være en 
repræsentant til stede pr. stemme. 
Stort fokus på emnet “spiseforstyrrelser”, som fyldte meget, især omkring 
svømmeunionen. 
 

● Håndtering af DR (Jakob) 
Der er blevet afholdt møde i KG66, hvor Ditte Okholm var til stede sammen 
KG66’s bestyrelse, trænere og forældre til talent/eliteholdene. 

 
Efterspillet på dette møde er, at klubben og bestyrelsen får defineret tydelige 
rammer for, hvorfor børnene bliver vejet og hvad formålet er.  
Der blev opfordret i gruppen til at undgå “sladder i krogene”, og gå i dialog med 
trænere/bestyrelsesmedlemmer ved spørgsmål.  
Lotte sender et kort referat fra dette møde. 
Ditte Okholm har bevidst valgt ikke at udtale sig til DR. 
 
Jakob informerer om, at Anders (GymDanmark) og Ditte Okholm er villige til at 
gå i dialog med klubber/forældre, såfremt der er spørgsmål. 
 
Opfordring fra Trine om, at vi bør bakke vores landstræner op - hvordan kan vi 
hjælpe hende? Ann holder tæt kontakt til hende og taler med Ditti om eventuel 
professionel hjælp. 
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● Ændre skypemøde d. 10. juni til et fysisk d. 15. juni sammen med 
sommerseminar? 
Det besluttes, at Skype-mødet fastholdes. 
Jakob opfordrer alle til at komme den 15. juni til sommerseminar. 
 

Økonomi 
● Driftsbudget (Ann) er sendt til GymDanmark. 

Budgettet ser anderledes ud end tidligere, fordi det skal deles ud på flere 
poster med formålet at alle disciplinerne ligner hinanden mere.  
 

● Strategibudget (Ann)  
Gennemgang af budgettet. Dette fremsendes til GymDanmark. 

 
Branding/Markedsføring 

● Opstart - status/deadline? (Lotte/Trine) 
Lotte og Trine har arbejdet på en aftale med Anette fra GymDanmark længe, 
men der er desværre stadig problemer med kommunikationen. 
Lotte og Trine forsøger at holde et fysisk møde eller Skypemøde med Anette.  
Bannere/roll-ups til reklame ved konkurrencer er lavet i to sæt. Det ene sæt er i 
Kastrup, det andet i Idrættens Hus. 
Louise sørger for, at det andet sæt kommer til Jylland og opbevarer dem i 
Jylland. 
Lotte sender dem rundt til konkurrencer på Sjælland og Louise sørger for det i 
Jylland. 
 
Der er behov for mere hjælp fra de ansatte på kontoret i GymDanmark. 
 

IGA 
● V. Jakob. 

Jakob informerer om, at han har haft en snak med Julian fra Gymnova i 
forbindelse med redskabspakker til opstart. Jakob har siden haft snak med 
Ditte og Anders, og der er nu enighed om, at Eurogym skal være den 
samarbejdspartner, der skal bruges i forbindelse med IGA og startpakker, når 
der skal indkøbes redskaber. 
Der vil blive planlagt en arbejdsweekend på den anden side af sommeren, hvor 
IGA-arbejdsgruppen samles og arbejder videre med projektet. 
Jakob påtænker at samle en gruppe på 6-8 mennesker fra miljøerne, som 
inviteres til denne weekend. 
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MES/KES 

● Landstrænerkontrakter for KIG/MIG: 
Lotte har lavet et flot udkast for KIG, som er sendt til Ditte. Der afventes svar fra 
Ditte. 
Helle og Ralf arbejder fortsat på MIG-delen. 
Stillingerne skal slåes op snarest - Lotte kontakter Ditte i forhold til at høre 
hvornår deadline for at slå stillingerne op er. 
 

● Ny/opdateret version af MIG landholdsstruktur - status/deadline? (Ralf/Helle) 
 
Ralf informerer om, at der afholdes MES-møde i midten af juni i forbindelse 
med dette. 
Det understreges, at der snarest muligt skal udarbejdes et produkt, således 
retningslinjerne er på plads og reglerne er defineret! 
Formatet skal ligne pigernes - pigernes er delt med Helle. Ann tilbyder sin hjælp 
i forhold til at få formatet og strukturen til at ligne pigernes. 
Jakob understreger, at det er på MES-møderne, at disse ting skal udarbejdes og 
diskuteres. 
 

● VM - status? (Ann/Ralf) 
 

● Nordisk samarbejde - hvem er ansvarlig? (Jakob) 
Jakob foreslår, at en repræsentant fra MES og KES, tager ansvar for dette 
samarbejde og forsøger at kontakte relevante personer i det nordiske miljø. 
Ann fortæller, at Ditti har kontakt til de svenske trænere. 
Ralf er ansvarlig for det nordiske samarbejde for MIG. 
 

Uddannelse 
● Træner 1 IG afholdes for første gang i september. 

Hjælpetrænerkursus kører igen i efteråret. 
OBS på dommermateriale for MIG. 
AP er kontaktperson for booking af dommerkurser MIG og Louise på KIG-siden. 

 
Arrangement 

● Stævnekontrakt - status? (Louise/Lotte) 
Lotte og Louise tager til Brøndby i næste uge med Janne (GymDK) og giver en 
update på det næste UIG-møde. 

 
VM2021 

● Møde i København d. 23. maj - tilmelding til Anette NLT 13. maj (Jakob)  
Møde for alle klubber/foreninger, der er relevante i forbindelse med 
planlægning og arrangering af VM i 2021.  
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Jakob taler med Helle og Ralf, om en af dem kan tage afsted. 
 

Evt. 
● Støtte til GymAalborg - Tirrenia (24.000 kr) 

Jakob informerer om, at der på regionsmøderne blev meldt ud, at man kunne 
søge om penge til eksempelvis træningslejre.  
Det er dog på tidligere UIG-møde blevet besluttet, at der ikke støttes med 
penge til private træningslejre. 
Jakob svarer GymAalborg. 
 

● Støtte til transport NM - Giancarlo 
Ralf tager denne videre og besluttes i MES. 
Ralf svarer Giancarlo.  
Ann informerer om, at Louise også tager med som klubtræner til nordisk 
mesterskab og at der også med fordel vil kunne støttes her. 
Det er besluttet, at støtte med transport til både klubtræner fra AIG og 
GymAalborg, idet transporten er så billig denne gang. 
 

● Støtte til Universiaden, Napoli 
Marians mulige deltagelse ved universiaden løftes i MES. 
 
 
Ann:  
Mail fra klubtræner i AIG om en mulig foredrag/workshop-dag med fokus på 
mentaltræning/træningspsykologi.  
Der søges om tilskud fra GymDanmark samt hjælp til gode kontaktpersoner. 
Ann taler med Jonas om muligt person til dette. 
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