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I henhold til GymDanmarks vedtægter § 15 indkaldes hermed til

DANMARKS GYMNASTIK FORBUND
Ordinært repræsentantskabsmøde

Lørdag den 26. oktober 2019, kl. 10.00
Idrættens Hus, 2605 Brøndby

med følgende dagsorden:

1) Valg af dirigent 

2) Valg af stemmetællere

3)	 Forbundsformanden	aflægger	beretning

4)	 Ordensudvalget	aflægger	beretning

5) Bestyrelsen fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse

6) Bestyrelsen fremlægger langsigtet målsætning samt budgetforslag for det kommende  
 år til godkendelse, herunder: 
 a. Fastsættelse af medlemskontingent
 b. Fastsættelse af aktivitetskontingent
 c. Fastsættelse af satser for personlig national konkurrencelicens 
 d. Fastsættelse af sats for personlig national Begynderkonkurrencelicens
 e. Kontingentsatser for øvrige typer af medlemskab, nævnt i § 5, stk. 2-3.  
 
 Kontingentsatser for øvrige typer af medlemskab, nævnt i § 5, skal efter indstilling fra  
 bestyrelsen godkendes af repræsentantskabet.

7) Behandling af indkomne forslag.
 a. Bilag 7.A Vedtægtsændring §1 stk. 2

8) Valg til bestyrelse (jf. § 12)
 a. Forbundsformand (vælges for 2 år i lige år), Ikke på valg
 b. Næstformand (vælges for 2 år i ulige år) 
  Opstillede kandidater 
  Lene Christiansen, villig til genvalg 

 c. 5 bestyrelsesmedlemmer (2 vælges i lige år og 3 vælges i ulige år)
  Opstillede kandidater
  Erik Juhl Mogensen, villig til genvalg
  Jens Hornemann, villig til genvalg
  Morten Rasmussen, villig til genvalg
  Louise Kwang 

 d. Valg af suppleant til bestyrelsen (vælges for 2 år i ulige år)  
  Bettina Lydersen, opstillet efter tidsfristen

9) Valg af udvalgsformænd (jf. § 11) 
 a. Formand for Udvalget for Idrætsgymnastik (UIG), som vælges for 2 år i lige år
  Ikke på valg
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 b. Formand for Udvalget for Rytmisk gymnastik (URG), som vælges for 2 år i lige år
  Ikke på valg
 c. Formand for Gymnastik for Alle (GfA), som vælges for 2 år i lige år
  Ikke på valg
 d. Formand for Udvalget for Sports Acrobatik (SAU), som vælges for 2 år i lige år
  Ikke på valg
 e. Formand for Udvalget for TeamGym (UTG), som vælges for 2 år i ulige år
  Opstillede kandidater 
  Kim Kløve Lassen
 f. Formand for Udvalget for Trampolin (UTT), som vælges for 2 år i ulige år
  Opstillede kandidater 
  Trine Frederiksen, villig til genvalg
 g. Formand for Udvalget for Rope Skipping (RSU), vælges for 2 år i ulige år
  Opstillede kandidater 
  Ulla Christensen, villig til genvalg
 h.  Formand for Udvalget for Tumbling (UTU), vælges for 2 år i ulige år 
  Opstillede kandidater 
  Søren Sømod, opstillet efter tidsfristen

10) Valg af udvalgsmedlemmer (Jf. § 11) 
 a. Udvalget for Idrætsgymnastik (UIG)
  4 som vælges for 2 år i lige år, 4 som vælges for 2 år i ulige år 
  Opstillede kandidater
  Andreas-Peter Bøgebo, villig til genvalg
  Ralf Petersen, villig til genvalg
  Jørgen Beck Bang
  1 vakant plads for 2 år  
  1 vakant plads for 1 år  (Louise Brandenborg Jensen udtræder før tid) 
  Trine Gilberg, opstillet efter tidsfristen   

 b. Udvalget for Rytmisk gymnastik (URG) 
  4 som vælges for 2 år i lige år, 4 som vælges for 2 år i ulige år 
  Opstillede kandidater
  Beth Thygesen, villig til genvalg
  Hanne Enevoldsen, villig til genvalg 
  Inger K Nielsen, villig til genvalg
  Ane Kruse

 c. Udvalget for Gymnastik for Alle (GfA)
  4 som vælges for 2 år i lige år, 4 som vælges for 2 år i ulige år
  Opstillede kandidater
  Lykke Moesgaard, villig til genvalg
  Mette F. Andersen, villig til genvalg
  2 vakante for 2 år
  4 vakante pladser for 1 år

 d. Udvalget for Sports Acrobatik (SAU)
  4 som vælges for 2 år i lige år, 4 som vælges for 2 år i ulige år
  Opstillede kandidater
  Finn Hollænder, villig til genvalg
  Kamine Jacobsen, villig til genvalg
  2 vakante pladser for 2 år: 
  Daniel Pedersen, opstillet efter tidsfristen
    
 e. Udvalget for TeamGym (UTG)
  4 som vælges for 2 år i lige år, 4 som vælges for 2 år i ulige år
  Opstillede kandidater
  Kenneth Pingel, villig til genvalg
  Michael Brøgger Andersen, villig til genvalg
  Anders Thorup Prendergast, villig til genvalg
  Mette Baunsgaard
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  Kim Mortensen, vælges for 1 år
  1 vakant plads for 1 år

 f. Udvalget for Trampolin (UTT)
  4 som vælges for 2 år i lige år, 4 som vælges for 2 år i ulige år
  Opstillede kandidater
  Anna Haar, villig til genvalg
  Marianne Knudsgaard, villig til genvalg
  2 vakante pladser for 2 år
  1 vakant plads for 1 år

 g. Udvalget for Rope Skipping (RSU)
  4 som vælges for 2 år i lige år, 4 som vælges for 2 år i ulige år
  Opstillede kandidater
  Cecilia Hauge Præstholm, villig til genvalg
  Nanna Reidum Christiansen, villig til genvalg
  2 vakante pladser for 2 år
  
 h.  Udvalget for Tumbling (UTU) 
  4 som vælges for 2 år i lige år, 4 som vælges for 2 år i ulige år
  Opstillede kandidater
  Janneke Lanng, villig til genvalg
  Thomas Juul Hansen, villig til genvalg
  Jakob Rasmussen, villig til genvalg
  1 vakantplads for 2 år
  1 vakantplads for 1 år (Nis R. Simonsen udtræder før tid) 
  
11) Valg af Ordensudvalget (jf. § 19)

 a. Udvalgets medlemmer vælges for 2 år ad gangen. 2 af medlemmerne afgår   
  lige år, de øvrige 3 medlemmer afgår ulige år. 
  Opstillede kandidater efter tidsfristen
  Jens Steensgård, villig til genvalg
  Kristine Wagner, villig til genvalg
  Peter Lund, villig til genvalg

 b. Endvidere vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen.  
  Stemmetal og i tilfælde af stemmelighed lodtrækning afgør rækkefølgen.
  Opstillede kandidater efter tidsfristen
  Suppleant Benjamin Juul Johansen, villig til genvalg
  Suppleant 1 vakant

12) Eventuelt

Repræsentantskabets sammensætning fremgår af vedtægternes §15, således også hvorledes for-
eningernes stemmetal fastsættes.

I henhold til GymDanmarks vedtægter, kan stemmeafgivningen kun udøves personligt, og en person 
kan kun afgive stemme(r) på vegne af 1 medlem af repræsentantskabet, dog kan personen afgive flere 
stemmer, såfremt foreningens medlemstal beretter hertil.

Alle stemmesedler udleveres til foreningens formand. Såfremt formanden ikke møder op, kan denne 
ved skriftlig begæring meddele en af foreningens medlemmer som repræsentant. Der vedlægges skrift-
lig begæring hertil.

Registrering og udlevering af stemmesedler finder sted ved indgangen, fra kl. 9:00 – 9:45 på dagen for 
repræsentantskabsmødet. 

Såfremt deltagere forlader mødet inden det er afsluttet, skal ubrugte stemmesedler afleveres ved ud-
gangen.
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BESTYRELSENS BERETNING 
 
2018/2019
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Ved sidste års repræsentantskabsmøde trådte 
en ny bestyrelse sammen og den nye organi-
sering af forbundet tog sin begyndelse. Med-
lemsforeningerne valgte en bestyrelse valgt på 
kompetencer fremfor tilhørsforhold i discipli-
nerne – og det sidste år har syv bestyrelses-
medlemmer tilsammen varetaget den øverste 
ledelse af GymDanmark politisk, strategisk og 
økonomisk. 

Med den nye organisering har bestyrelsen i det 
forgangne år haft et stort fokus på at oprethol-
de en tæt kontakt til aktivitetsudvalgene. Dette 
er blandt andet sket gennem on-boardingmø-
de for folkevalgte, temamøde med folkevalgte 
og foreninger, samt strategi-møder med 
udvalgene, hvor det var muligt at drøfte 
fokusområder med bestyrelsen. Bestyrelsen 
har herudover etableret en kontaktpersonord-
ning hvor hensigten er at skabe mulighed for 
sparring og vidensdeling mellem bestyrelsen 
og udvalgsformændene. Nogle udvalg har 
benyttet sig mere af ordningen end andre, 
og bestyrelsen arbejder fortsat på at finde en 
form der giver bedst muligt udbytte. 

Strategiske indsatsområder gennem året
På forbundskontoret arbejdes der med at 
udmønte bestyrelsens beslutninger og strate-
giske prioriteringer. Bestyrelsen har haft fokus 
på nedenstående områder det forgangne år:

Organisationsudvikling
I forbundets strategi er et væsentligt indsats-
område organisationsudvikling – og i årets løb 
har det betydet et fokus på en mere tidssva-
rende og effektiv organisering af de frivillige 
lag i GymDanmark, herunder at se på aktivite-
ter, opgaver og udvikling i specielt aktivitetsud-
valgene. Som et led i organisationsudviklingen 
blev der i april ansat en Tværfaglig leder med 
ansvar for organisationsudviklingen i forbun-
det og ligeledes med styring af forbundets 
IT-projekter.

Et område inden for organisationsudviklin-
gen har også været fokus på den sportslige 
udvikling i forbundet og her blev der i star-
ten af 2019 for alvor zoomet ind på hvordan 
forbundet fremadrettet skal organiseres. Med 
udgangspunkt i den nuværende talent- og 
elitestruktur, er den fremtidige form for lands-
holdsarbejdet blevet udviklet på både som-
mer-seminar og bestyrelsesmøder, samt sam-
taler mellem udvalg og bestyrelse. Bestyrelsen 
besluttede på baggrund af de mange input og 
drøftelser, at ansætte en landsholdschef med 
ansvar for landstrænerne og udvikling af elite- 
og talentmiljøer i GymDanmark. 

Fitness – en vigtig del af GymDanmark
GymDanmark har for længst taget Fitness til 
sig, og bestyrelsen tilførte i år ekstra ressour-
cer på forbundskontoret til at forløse det store 
potentiale, der er inden for fitness, herunder 
en intensivering af kursus- og uddannelses-
udbud, og udnyttelse af det tværidrætslige 
potentiale, der ligger i de øvrige specialforbund 
under DIF. 

Økonomistyring og gennemsigtighed
Fundamentet for bestyrelsens strategiske ar-
bejde er en god økonomistyring der synliggør 
indtægter og udgifter, samt skelner mellem 
drift og udvikling. Blandt andet derfor er der 
udarbejdet ny og mere gennemsigtig regn-
skabsopstilling, som vil gøre det langt mere 
tydeligt at skelne mellem forskellige strategiske 
områder og de rene driftsomkostninger. 

Et andet væsentligt økonomisk indsatsområde 
har været en gennemskrivning af GymDan-
marks økonomiske og administrative retnings-
linjer, så de er tidssvarende og transparente 
for ansatte og frivillige at arbejde efter.

NY BESTYRELSE ER KOMMET GODT FRA START



REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2019
GYMDANMARK

13

ORGANISATIONSUDVIKLINGEN AF 
GYMDANMARK FORTSÆTTER
Året har også budt på en palette af arrange-
menter og tiltag for at skabe, udvikle og styrke 
forbundet i den udviklingsfase der er igangsat. 

Dagen efter repræsentantskabsmødet blev alle 
de nye folkevalgte i udvalg og bestyrelse sam-
let for at starte det nye politisk år op (on-boar-
dingmøde) og rette blikket mod, hvilke strate-
gisk mål som året ville byde på. Det var første 
gang mødet blev afholdt på denne måde, og 
gav anledning til at hilse på nye som gamle, 
samt skabe kendskab til hinanden med mulig-
hed for samarbejde på tværs af discipliner. 

I januar var foreninger og folkevalgte indbudt 
til Temamøde omkring frivillighed i Brøndby. 
På mødet blev der drøftet, hvilke typer frivillige 
der er brug for, hvad der motiverer frivillige, 
og hvordan man sikrer at alles kompetencer 
bringes bedst muligt i spil. Der var to eksterne 
oplægsholdere og en gruppe specialestude-
rende, som gav foreningerne inspiration at 
tage med hjem- og ikke mindst bestyrelsen fik 
en masse input til det videre arbejde omkring 
den politiske organisering på aktivitetsniveau i 
GymDanmark. 

I arbejdet med de strategiske indsatser for 
forbundet havde bestyrelsen indbudt 
aktivitetsudvalgene til strategimøder for at 
kunne få aktiviteternes bud på, hvor de så 
disciplinen i fremtiden og hvilke ambitioner de 
havde. Strategimøderne var også grundlaget 
for bestyrelsens prioritering af budget 2020. 
 
Inden alle folkevalgte smuttede afsted på 
sommerferie, var der sidste samling ved Som-
merseminaret i juni-måned. Med oplæg fra 
den speciale-gruppe som var tilsteder under 
Temamødet i januar, fik de folkevalgte præsen-
teret deres resultater omkring frivillighed. 
Anden del af mødet omhandlede den nye 
organisering som bestyrelsen havde besluttet 
inden for talent- og eliteområdet. Et flot frem-
møde gjorde Sommerseminaret til en fanta-
stisk dag med masser af gode diskussioner og 
snakke på tværs af udvalg, men bidrog også 
med nogle direkte input og ideer til bestyrel-
sens videre arbejde. 

Det næste skridt i organisationsudviklingen vil 
være at få kigget på udviklingen af aktiviteter-
ne i GymDanmark og undersøge om forbundet 
er organiseret bedst muligt som det er nu 
med aktiviteter, opgaver og udvikling i specielt 
udvalgene. 
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STARTSKUDDET TIL EN NY STRUKTUR FOR 
BEDRE SPORTSLIG UDVIKLING
Som et led i moderniseringen og udviklingen af 
GymDanmark, besluttede bestyrelsen i foråret 
at skabe bedre rammer for den sportslige 
udvikling i forbundet. I den forbindelse er der 
blevet oprettet en ny stilling, “Landsholdschef 
med ansvar for talentudvikling”, hvis hoved-
formål er at sikre den strategiske sportslige 
udvikling af talent-, elite- og landsholdsgymna-
stikken i forbundet.

Formålet med den nye struktur og ansættelsen 
af Landsholdschefen er blandt andet sikre:  

• at vi i GymDanmark passer godt på vores 
gymnaster i talent- og elitemiljøer 

• at der bliver udøvet god personlig og 
sportslig ledelse af landstrænere 

• at der skabes optimale rammer for sports-
lig udvikling og mulighed for gennemførel-
se af langsigtede strategiske indsatser

Som en del af processen blev emnet taget op 
på årets Sommerseminar. Her kom der mange 
konstruktive og værdifulde input fra udvalgs-
medlemmerne, som er blevet taget med i det 
videre arbejde med at beskrive ansvarsområ-
der og rammer for både stillingen og struktu-
ren. 

Det har været væsentligt for bestyrelsen at få 
set på strukturen fra mange sider, og få taget 
forskellige aspekter og input med i processen, 
for at kunne skabe det bedste grundlag for det 
videre arbejde.

Landsholdschefen får en central rolle i for-
bindelse med udvikling og implementering af 
den nye talent-, elite- og landsholdsstruktur, 
og ikke mindst det økonomiske ansvar for at 
bruge midlerne bedst muligt, samt at sikre, at 
det sker ud fra bestyrelsens prioriteringer og 
retningslinjer. Endeligt får Landsholdschefen 
ledelsesansvar for en række nøglepersoner i 
forbundets discipliner, og vil være ansvarlig for 
den samlede sportslige udvikling i  
GymDanmark.
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FITNESS ER ET VIGTIGT SATSNINGSOMRÅDE 
Fitness er en samfundstrend, der er så mas-
siv, at den ikke er til at overse, og slægtskabet 
med den oprindelige motionsgymnastik, som 
stort set alle gymnastikforeninger udbyder, er 
afgørende for, at GymDanmark nu har indgå-
et aftale om en yderligere projektperiode for 
’Bevæg Dig For Livet – fitness’ frem til 2022, og 
tilmed valgt at satse yderligere på området i 
fremtiden.

En stor del af projektet er lagt an på, at kurser 
og uddannelsesudbud bliver båret af både 
GymDanmarks og DGIs landsdelskonsulen-
ter, og i første projektperiode har det været 
tydeligt at der ikke har været de nødvendige 
medarbejderressourcer til at løfte opgaverne, 
hvilket har resulteret i en mere passiv rolle i 

projektet. Det besluttede bestyrelsen i som-
mers at ændre ved at tilføre flere ressourcer til 
området – og med det særlige fokus at udbre-
de ’Bevæg Dig For Livet – fitness’-tilbuddet til så 
mange som muligt af de 9.000 foreninger, som 
er medlem af et DIF-forbund. Med ’Bevæg Dig 
For Livet – fitness’-konsulenternes ekspertise i 
foreningsudvikling, og med ekstra manpower i 
GymDanmark til at koordinere og understøtte 
behovet for kurser og uddannelser inden for 
fitness, er det ønsket, at GymDanmark kan bli-
ve en tydelig aktør i såvel samfundet, som hos 
foreningerne, når det gælder fitnessområdet. 
Forbundet tager med andre ord som organisa-
tion ansvar for, at få flere danskere til at være 
aktive.

FULD FART PÅ UDVIKLING OG UDBUD AF 
KURSER OG UDDANNELSER
Det er ikke alene inden for fitness, at der er 
fokus på kursus- og uddannelsesområdet. I 
GymDanmark generelt er tiltag, erfaringer og 
positive tilbagemeldinger fra det forgangene år 
taget med i det videre udviklingsarbejde. 

I foråret lancerede vi GymDanmark Kataloget – 
et fysisk katalog med oversigt over de forskelli-
ge typer af uddannelser, koncepter og Events, 
som udbydes. 

Kataloget er bygget op med farvekoderne fra 
GymDanmarks viftemodel med de tre blade; 
Fundament, Præstation og Elite – dette for at 
visualisere og tydeliggøre typen af aktivitet og 
målgruppe. Kataloget er blevet et eftertragtet 
redskab for både konsulenter og foreningerne 
til at synliggøre hvad GymDanmark kan tilbyde. 



REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2019
GYMDANMARK

16

I foråret blev også et indstik til Kataloget udvik-
let. Et indstik med alle aktuelle kurser og ud-
dannelser, som også er nyt tiltag om en åben 
kursus-og uddannelsesstrategi. Alt sammen 
for at skabe en større tilgængelighed og synlig-
gørelse af GymDanmarks aktiviteter som indtil 
nu har medvirket til en større opmærksomhed 
omkring kurser og uddannelser. 

På kursusområdet har der også været tryk på 
i forhold til udviklingen og modernisering af 
koncepter. ’Kvalitet i Springgymnastikken’ blev 
lanceret ved sæsonstart 2019 og er allerede 
blevet et kursus som, der er stor interesse og 
rift om. Det samme gælder det relancerede 
koncept ’Kvalitet i Familiegymnastikken’, som 
henvender sig til familier med børn fra 0-3 
år. Konceptet er en sammenlægning af det 
tidligere ’GymFamily Toodler og Baby’. I 2020 
er det ’Kvalitet i Børnegymnastikken’s tur til at 
blive set efter i sømmene, et koncept som er et 
af GymDanmarks mest solgte og populære, og 

som der nu arbejdes på yderligere at forbedre. 

På uddannelsesområdet har sidste års gode 
opstart af ’GymTræner 1 – Basis’ fortsat taget 
kegler – foreningerne har virkelig taget ud-
dannelsen til sig, og har fået øjnene op for de 
solide basiskundskaber uddannelsen giver. 
Efterfølgeren ’GymTræner 2 – Basis’ er blevet 
udbudt for første gang i år og der er gjort sig 
gode erfaringer omkring udviklingen og den 
fortsatte proces med uddannelsen.

Udviklingen af ’GymTræner 1- Specialedel’ i de 
forskellige discipliner er også godt på vej, der 
er udarbejdet i næsten alle discipliner - men 
det ligger stadig en proces foran os med at 
få trænerne til at fortsætte på specialedelen 
efter ’GymTræner 1-Basis’, derfor vil fokus også 
være på hvordan man kan fastholde trænerne 
i uddannelsesstrukturen og forsætte deres 
dygtiggørelse. 

Et andet indsatsområde i forbundets strategi 
er at få flere af forbundets medlemsforenin-
ger til at være aktive i deres medlemskab, 
dvs. benytte sig af GymDanmark tilbud. Træ-
nings-startpakkerne skal bidrage til at indfri og 
hjælpe medlemsforeningerne i gang med at 
træne en disciplin. Arbejdet med startpakker-
ne er forankret i en arbejdsgruppe bestående 
af repræsentanter fra forbundets forskellige 
discipliner, som mødes to gange om året og 
videndeler med hinanden. 

Hen over foråret 2019 har sjippepakken taget 
konkret form og således givet ekstra arbejde til 
medlemmer af Rope Skipping udvalget. Resul-
tatet er nu landet i form af en Inspirationspak-

ke i sjipning med otte forskellige elementer 
herunder en online øvelsesbank på hjemmesi-
den, mentorordning, PR-pakke og lektionspla-
ner. Øvelserne i pakken henvender sig dels til 
nybegyndere i form af såvel børn som voksne 
– og en del foreninger har allerede henvendt 
sig for mere information om pakken. 

Arbejdet med udvikling af startpakkerne fort-
sætter, og i 2020 forventes pakken i  
TeamGym at blive lanceret. Valget af net-
op denne disciplin hænger sammen med at 
forbundet i 2020 er vært for EM i TeamGym. 
På samme vis forventes det at pakken i idræts-
gymnastik er færdig i 2021, når vi samme år er 
vært for VM i denne disciplin.  

FLERE STARTPAKKER PÅ VEJ TIL FORENINGERNE
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GymDanmark har i strategi 2017-2020 ”Dan-
mark i Bedre Bevægelse” indskrevet et mål om 
en mere gennemsigtig økonomi, som er kon-
kretiseret ved en indsats om at have bruttotal 
i budgetter og regnskab. Derudover har både 
den tidligere og nuværende bestyrelse øn-
sket større tydelighed omkring de strategiske 
prioriteringer. En af de første opgaver besty-
relsen kastede sig over var derfor at finde en 
ny form på regnskabsopstillingen, som kunne 
imødekomme de behov der er både internt og 
eksternt.

Tidligere har opstillingen været mere projekt-
baseret, og derfor har nettotallet både dækket 
over indtægter og udgifter inden for området. 
Samtidig har der været brugt forskellige opstil-
linger hvilket har gjort det svært at få et samlet 
overblik. I den nye opstilling bliver det sam-

lede budget, årsregnskab og detailbudgetter 
opstillet ens, og dette giver mulighed for langt 
hurtigere at kunne sætte sig ind i den samlede 
økonomi samt prioriteringer i det forskellige 
underbudgetter.

En anden væsentlig ændring er, at der nu er 
tydeligere opdeling mellem faste driftsopgaver 
og de strategiske indsatsområder. 

Med en stor indsats fra de frivillige i udvalgene 
er det lykkes at vende budgettet fra den gamle 
opstilling til den nye midt i et regnskabsår, så 
der nu er større gennemsigtighed og forståelse 
for de strategiske prioriteringer.

NY REGNSKABSOPSTILLING SKABER STØRRE 
GENNEMSIGTIGHED

200.490

GymDanmarks medlemstal 2018 Medlemsfremgang på  
3.266 medlemmer

GymDanmarks foreninger 2018

447

E-læring 1000 deltagere i 2019
(en fordobling fra året før) 

GYMDANMARK I TAL 
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ÅRSRAPPORT  
 
2018
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ØKONOMIOVERSIGT 

2018-2020
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ØKONOMIOVERSIGT 2018-2019Økonomioversigt 2018-2019

Realiseret 2018  Budget 2018 Budget 2019

Indtægter

Tilskud
DIF, DGF-bloktilskud 9.010.000                     9.010.000               5.102.000           
DIF, Strategistøtte -                                 -                           3.957.000           
Tilskud fra Undervisningsministeriet 33.360                          10.000                     10.000                 
Tilskud, i alt 9.043.360                    9.020.000               9.069.000           

Foreninger
Foreningskontingent – grundkontingent 1.145.500                     1.095.000               1.122.000           
Foreningskontingent – aktivitetskontingent 277.600                        297.000                  297.000               
Foreningskontingent – licens 1.750.491                     1.950.000               2.050.000           
Foreninger, i alt 3.173.591                    3.342.000               3.469.000           

Sponsor
Sponsorindtægter 94.853                          60.000                     60.000                 

Renter
Renter/udbytte/kursregulering 78.802                          100.000                  100.000               

Indtægter i alt 12.390.606                  12.522.000             12.698.000         
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Realiseret 2018  Budget 2018 Budget 2019

Udgifter

Forbundskontoret
Drift, sport og kommunikation løn, m.m. -7.027.068                   -6.900.000              -7.467.000          
Forbundskontoret drift -695.093                       -1.050.000              -1.123.000          
IT (herunder udvikling & drift) -441.168                       -530.000                 -500.000             
Forbundskontoret i alt -8.163.328                   -8.480.000              -9.090.000          

Direkte aktivitetsmidler
Rytmisk Gymnastik 330.552                        330.000                  340.000               
TeamGym -76.803                         250.000                  180.000               
Idrætsgymnastik -483.503                       -705.000                 -670.000             
Trampolin -210.216                       -300.000                 -265.000             
Tumbling -404.921                       -293.250                 -260.000             
Sports Acrobatik 75.542                          35.000                     45.000                 
Rope Skipping -16.059                         -10.310                   -                        
Gymnastik for alle -3.207                           -30.000                   -10.000                
Aktivitetsudvalg, i alt -788.615                       -723.560                 -640.000             

Diverse Projekter 243.170                        100.000                  150.000               
BDFL-Fitness Visionsprojekt (Spor 2) -489.540                       -500.000                 -500.000             
DIF strategi / startpakker m.v. (Spor 5) -91.541                         -150.000                 -150.000             
DIF strategi / talentudvikling (Spor 4) -48.210                         -200.000                 -200.000             
Forbundsarrangementer -35.343                         -10.000                   -10.000                
Direkte aktivitetsmidler, i alt -421.464                       -760.000                 -710.000             

Forbundsaktiviteter
Kontingenter: FIG, UEG, NGF, IFSA, ERSO -19.247                         -25.000                   -25.000                
Forsikringer incl. Idrættens forsikringer -1.002.338                   -1.045.000              -1.045.000          
Forbundsledelsen -367.650                       -511.500                 -343.440             
Forbundsmøder -321.115                       -258.000                 -258.000             
Kredse / Regioner -                                 10.000                     -                        
PR, kommunikation og nyhedsbrev -239.221                       -250.000                 -250.000             
Uddannelsesudvalg (Spor 3) 130.681                        -100.000                 -100.000             
Repræsentation og gaver -25.582                         -10.000                   -10.000                
Renteudgifter og kursregulering -173.471                       -                           -                        
Hensættelser -                                 -125.000                 -                        
Afskrivninger -156.054                       -126.000                 -126.000             
Forbundsaktiviteter, i alt -2.173.996                   -2.440.500              -2.157.440          

Udgifter i alt -11.547.403                 -12.404.060            -12.597.440        

Nettoresultat 843.203                        117.940               100.560            
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ØKONOMIOVERSIGT 2019-2020

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Danmarks Gymnastik Forbund

Årsrapport 2019

Økonomioversigt 2019-2020

Realiseret 
pr. 31/8 2019 Budget  2019 Budget 2020

Indtægter

Drift

Administration 8.316.167 11.280.000 11.228.000
IT 7.800 0 0
Politik 513.000 561.000 645.000
Uddannelse og kursus 1.793.718 2.532.000 2.941.000
Arrangement og events 619.954 666.000 2.868.000
Konkurrencer 4.082.675 4.622.000 4.767.000
Foreningsservice 1.555.255 1.419.000 1.447.000

Drift indtægter i alt 16.888.570 21.080.000 23.896.000

Strategi

Landshold 593.296 1.450.000 1.820.000
Bevæg dig for livet (Spor 2) 699.469 1.167.000 1.317.000
Uddannelse udvikling (Spor 3) 0 35.000 100.000
Talentudviklingmiljøer (Spor 4) 40.175 189.000 67.000
Aktivering af inaktive foreninger (Spor 5) 0 0 28.000
Int. Dommer uddannelse 0 0 45.000
Springsikker samarbejdet m. DGI 0 56.000 56.000
Mega-events 5.454.423 0 9.531.000

Strategi indtægter i alt 6.787.364 2.897.000 12.964.000

Indtægter i alt 23.675.933 23.977.000 36.860.000

1
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Danmarks Gymnastik Forbund

Årsrapport 2019

Realiseret 
pr. 31/8 2019 Budget  2019 Budget 2020

Udgifter

Drift

Lønomkostninger 4.547.505 7.472.000 8.505.000
Administrationsomkostninger 823.122 1.086.000 1.228.000
IT 366.770 782.000 1.022.000
Politik 341.084 949.000 924.000
Kommunikation/branding 153.691 310.000 385.000
Uddannelse og kursus 451.933 1.904.000 2.141.000
Arrangement og Events 557.913 863.000 2.875.000
Konkurrencer 1.949.247 2.563.000 2.500.000
Foreningsservice 1.104.457 1.036.000 1.179.000

Drift udgifter i alt 10.295.722 16.965.000 20.759.000

Strategi

Landshold 1.448.909 3.534.440 4.727.000
IT-udvikling (Spor 1) 95.000 533.000 550.000
Organisationsudvikling /projekter (Spor 1) 0 5.000 50.000
Bevæg dig for livet (Spor 2) 1.077.472 1.667.000 2.167.000
Uddannelse udvikling (Spor 3) 25.466 418.000 409.000
Talentudviklingmiljøer (Spor 4) 33.571 438.000 187.000
Aktivering af inaktive foreninger (Spor 5) 232.281 250.000 541.000
Int. Dommer uddannelse 2.354 0 500.000
Springsikker samarbejdet m. DGI 27.438 56.000 55.000
Mega-events 5.074.843 0 9.556.000
Konkurrence og Reglement 289 10.000 118.000

Strategi udgifter i alt 8.017.624 6.911.440 18.860.000

Udgifter i alt 18.313.346 23.876.440 39.619.000

Nettoresultat 5.362.588 100.560 -2.759.000

Dækkes af henlæggelser 2.905.000

Resultat efter henlæggelser 146.000

1

Medlemskontingent afrundet  
0-100 medl.     880 kr.
101-250 medl.  1.750 kr.
251-500 medl.  2.600 kr.
501-750 medl.  4.400 kr.
751-1000 medl. 5.400 kr.
1001-1500 medl. 7.600 kr.
1501+ medl.              10.820  kr.

Institutionsmedlemsskab 880 kr.
Aktivitetskontingent    880 kr.
 
Licens  
National licens     245 kr.
Begynderlicens          90 kr.

KONTINGENTSATSER 2020/2021 
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INDKOMNE FORSLAG
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FORSLAG 7. A
Vedtægtsændring §1 stk. 2

 

          Bilag .a 

       Forslag til vedtægtsændring  

 

 

1 
 

Emne: Vedtægtsændring  

Forslagsstiller: Bestyrelsen 

Gældende fra: Repræsentantskabsmøde 2019  

 

Baggrund 

Der er dannet en ny verdensorganisation for Rope Skipping. Rope Skipping er ikke en af de discipliner, 
der organiseres i UEG og FIG, men har haft deres egne europæiske og internationale organisationer 
FISAC og ERSO. I USA har der været en stor international organisation WJRF, som har afholdt store 
konkurrencer. De to organisationer (FISAC og WJRF) har efter en længere proces valgt at nedlægge de 
gamle organisationer og starte en ny, og Danmark er blandt de mere end 40 lande, der bakker op om 
den nye verdensorganisation IJRU. 

Forslag 
Det stilles til forslag for Repræsentantskabet, at vedtægternes §1 stk 2 ændres, så International Rope 
Skipping Federation (FISAC-IRSF) fjernes og erstattes af International Jump Rope Union (IRJU). 

 

§ 1 stk. 2  

Gældende: 

Forbundet er medlem af Danmarks Idrætsforbund (DIF), Federation Internationale de Gymnastique 
(FIG), European Union of Gymnastics (UEG), International Federation of Aesthetic Group Gymnastics 
(IFAGG), International Rope Skipping Federation (FISAC-IRSF), European Rope Skipping Organisation 
(ERSO). 

 

Ny: 

Forbundet er medlem af Danmarks Idrætsforbund (DIF), Federation Internationale de Gymnastique 
(FIG), European Union of Gymnastics (UEG), International Federation of Aesthetic Group Gymnastics 
(IFAGG), International Jump Rope Union (IRJU), European Rope Skipping Organisation (ERSO). 
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VALG 
 
KANDIDATPRÆSENTATION
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KANDIDAT
TIL NÆSTFORMAND

I forbindelse med formandsskifte blev jeg i 2016 valgt som næstformand. Mine tre år som 
næstformand	er	fløjet	afsted,	og	det	har	været	tre	meget	spændende	år.	Derfor	ønsker	jeg	at	

genopstille. 

Mit navn er Lene Christiansen, og jeg er 53 år. Jeg er uddannet socialpædagog. Jeg er ansat som 
leder af Springcenter Aarhus, hvor arbejdet med at idéudvikle og etablere faciliteter, er og altid har 
været en stor del af mit arbejde. Hertil kommer ansvaret for den daglige drift af gymnastikcentret, 
hvor økonomistyring, ledelse af ansatte, undervisning og samarbejde med foreninger, skoler og 
institutioner er mine arbejdsområder. 

Sideløbende med mit arbejdsliv har gymnastikken altid haft en helt særlig plads. Jeg har været aktiv 
gymnast, siden jeg var barn, og udover deltagelse på forskellige foreningshold, har jeg været konkur-
rencegymnast gennem mange år. Nu er jeg instruktør for et seniorhold + 65 og et mikropigehold 5-8 
år. Gymnastik har altid været en stor del af mit og min families liv, og jeg brænder for gymnastikken.

Som næstformand i GymDanmark har mit idrætspolitiske arbejde givet mig stor indsigt i og ind-
flydelse på, driften og udviklingen af GymDanmark. Ligeledes har mit arbejde med Internationalt 
relationsarbejde med organisationer og samarbejdspartnere bidraget til en større forståelse for 
gymnastikkens betydning og virkemidler herhjemme og ude i den store verden.

Hjertet i GymDanmark er vores administration, som sørger for at samle ”trådene” samt at understøt-
te udviklingen i foreningerne og disciplinerne.

Men det der virkelig ”kitter” GymnastikDanmark sammen er vores foreninger og medlemmer, som 
de vigtigste parter i den fortsatte udvikling af GymDanmark. Det er derfor vigtigt at have fokus på 
dialogen og på forståelsen af alle parter.

Vores frivillige yder en stor indsats med at drifte og udvikle vores discipliner, og bidrager hermed til 
udvikling af vores forbund. 

Jeg tror, at vi med fortsat dialog og anerkendelse af hinandens viden og værdier sammen kan sætte 
retning for gymnastikkens og GymDanmarls videreudvikling. 

Navn: Lene Christiansen

Alder: 53 år

Kandidat til:  Næstformand

Medlem af forening: VIK Gymnastik 
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Uddannelse
1990  Uddannet Socialpædagog i 1990
2004 – 2005 Svømmelærer uddannelsen VIA Aarhus
2017  1 del af DIF´s internationale lederuddannelse 2017

Erhvervserfaring:
2006 -   Centerleder i Springcenter Aarhus
2001 - 2002  PE Teacher på Berea College i Kentucky, USA
1998 - 2006  SFO leder på Laursens Realskole, afbrudt af orlov i 2001-2002
1997 - 1998  Pædagog på Fjordsgades skoles SFO
1994 - 1996  Lærer på Tirstrup Idrætsefterskole
1992 - 1994  Souschef på Vestergaardskolen i Skolefritidsordningen
1990 - 1992 Socialpædagog på behandlingshjemmet Hasselbo

Frivillige poster og tillidshverv
2016 -  Næstformand i Danmarks Gymnastik Forbund
2014-2016 Formand for Gymnastik for alle udvalget (GFA)
2016 -  Bestyrelsesmedlem på Idrætshøjskolen i Aarhus
2017-  Bestyrelsesmedlem i Skovbakken FU
2017 -2019 Formand for Organisationskomiteen Gymnaestrada 2019
2002-  Gymnastikinstruktør i VIK (Vejlby Idræts Klub)
2011-2013 Underviser på Uddannelses kurser i Danmarks Gymnastik Forbund
2006-  Elitesports koordinator i Gymnastik (ESAA- elitesport Aarhus)
1990-2002 Gymnastikinstruktør i AGF

Kurser
2006 – 2007 Årskursus - motorikvejleder 2006-2007
1998-2001 Ledelses kurser – kompetenceudvikling og ledelsesudvikling
1994 – 1995 Gymnastikhøjskolen v. Viborg

Artikler
Motorik og bevægelse i børns liv – ”Motorisk kreativitet og medbestemmelse” 
Fra skolestart til Fælles mål – ” refleksioner om bevægelse og motorik i børnehaveklassen”

Min rolle som daglig leder af Springcenter Aarhus
I forbindelse med skabelsen af Aarhus Gymnastik og Motorikhal, har jeg siddet i initiativgruppen 
siden begyndelsen. I det videre forløb omkring etableringen af motorikhallen, var min funktion: 
- Ideudvikling
- Indretning af motorikhallen
- Daglig kontakt med håndværkere
- Deltagelse i alle byggemøder
- Ledelse af ansatte

Jeg har i motorikhallens levetid udviklet aktiviteter til og i samarbejde med hallens brugere. Bruger-
ne består bl.a. af daginstitutioner, skoler, specialinstitutioner, fritidsklubber, handicappede og idræts 
og gymnastikforeninger. I forbindelse af vores nyligt indviede motoriknet har jeg været med i initia-
tivgruppen, samt udarbejdelsen af idekatalog.
I skrivende stund er jeg, sammen med en gruppe frivillige, i projektfasen omkring endnu en spring-
hal, som vi håber at kunne realisere i løbet af et par år. 

Mere om mig
Jeg er gift med Troels, har to børn og tre bonusbørn. Privat er jeg er aktiv løber, dyrker yoga og vin-
terbadning. Derudover underviser jeg i senior gymnastik og børnegymnastik.

C.V. FOR LENE CHRISTIANSEN
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KANDIDAT
TIL BESTYRELSEN

Bestyrelseskandidat med nationalt fokus og internationalt udsyn
Gymnastikken og idrætten i Danmark er i disse år inde i en rivende udvikling, lokalt og nationalt og 
det internationale billede ændrer sig mindst lige så hurtigt. Dette giver masser af muligheder men 
også udfordringer, som kræver en stærk ledelse af GymDanmark, for at vi kan udvikle vores discipli-
ner og forbundet, med afsæt i klubbernes ønsker.

Jeg har siden oktober 2018 være en del af GymDanmarks nye bestyrelse. Jeg var også medlem af 
bestyrelsen fra 2015 til 2017 som formand for Eliteudvalget, hvor jeg stod i spidsen for udvikling af 
den nuværende talent og elite struktur for GymDanmark. I perioden 1986 – 1998 var jeg kasserer, 
næstformand og formand Dansk Trampolin Forbund.

Jeg er uddannet inden for finansverdenen. Fra 1995 og frem, har jeg arbejdet professionelt med 
idræt, dels som ansat i DIF, og som direktør og eventchef hos Sport Event Fyn. Ansættelserne har 
givet mig et stort netværk inden for idrætten, både nationalt som internationalt. Netværket er i dag 
en del af mit virke i min egen virksom EJM-events, som jeg startede i 2014.

Jeg har siden 1979 været træner i trampolin i flere forskellige danske klubber. Den daglige gang i 
træningslokalet giver en god baggrund og viden om den frivillige idræts vilkår i Danmark. Dette spe-
cielt i forhold til vores børn og unge og etablering af udviklende træningsmiljøer.
Jeg har siden 2001 siddet i UEG’s bestyrelse, de første 12 år som formand for trampolinsporten. 
Positionen giver en stor international samarbejdsflade til gavn for GymDanmark og vores mange 
discipliner.

Ud over at deltage positivt som en engageret del af teamet i den nye bestyrelse i GymDanmark, ser 
jeg med afsæt i ovennævnte mig selv fokusere og bidrage positivt til følgende områder i det fremti-
dige GymDanmark:

• Fortsat udvikling og implementering af talent og elitestrukturen i GymDanmark, via en fortsat 
løbende indsamling af viden, nationalt og internationalt, med det formål at skabe miljøer i dansk 
gymnastik, der kan fostre gymnaster der kan repræsentere Danmark og vinde medaljer på inter-
nationalt niveau. 

• Fortsat fokus på GymDanmarks internationale arbejde og relationer i forhold til FIG og UEG, 
for derigennem at arbejde for promovering af de danske værdier og interesser i de relevante 
forsamlinger.

• Fortsat udvikling af forbundets eventstrategi, samt sikre via min professionelle baggrund at 
forbundets events, både egne og internationale arrangementer, afvikles professionelt og med 
værdi for GymDanmark, den enkelte gymnastik disciplin, samt alle samarbejdspartnere.

Med min økonomiske uddannelse vil jeg desuden være med til i samarbejde med den øvrige besty-
relse, at sikre forbundet en sund og stabil økonomi, som fundament for en fortsat positiv udvikling 
af GymDanmark.Jeg glæder mig til fortsat at være en del af ledelsen af GymDanmark.

Erik J. Mogensen

Navn: Erik J. Mogensen

Alder: 56

Kandidat til:  
Bestyrelsen 

Medlem af forening:  
OGF - Gymnastik
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Instruktør og træner baggrund
Instruktør og træner i trampolin siden 1979 og stadig aktiv træner i OGF 4 gange om ugen

International erfaring
Medlem af UEG’s Excecutive Committee siden 2001, de første 12 år som præsident for trampolinspor-

ten i Europa og siden 2013 direkte valgt, med deraf internationalt netværk inden for alle discipliner

Ledelseserfaring inden for idrætten
Tidligere formand, næstformand og kasserer, i Dansk Trampolin Forbund, flere ledelsesposter i regi 

af GymDanmark, herunder suppleant for Formand og næstformand i 15 år. Nuværende suppleant til 

Danmarks Idræts-Forbunds Bestyrelse.

Dommer erfaring
International dommer siden 1990, med deltagelse ved OL i Sydney 2000 som højdepunktet. Har/har 

haft dommerbevis til Trampolin, Tumbling og DMT, alle kat. 2.

Events og arrangementer
Var ansvarlig for tiltrækning, planlægning og afvikling VM 2001 i Trampolin, Tumbling og DMT, har efter-

følgende være involveret i over 150 internationale og store nationale events – herunder Melodi Grand-

prix i 2014.

Erhvervsmæssig karriere
Er uddannet bankmand og arbejdede 12 år i banken herunder også som bestyrer og souschef. Heref-

ter 4 års ansættelse hos Danmarks Idræts-Forbund. Fra 2001 til 2014, har jeg arbejdet med tiltrækning, 

planlægning og afvikling af events som direktør/chef for Sport Event Fyn. Siden 2014 har jeg været 

selvstændig med god mulighed for planlægning af min egen dagligdag.

Idrætsligt netværk
Stort netværk inden for ledelsen af dansk Idræt, i specialforbund, DIF, Team Danmark og Sport Event 

Denmark. Ligeledes internationalt fra mit faglige virke, dommergerning og UEG arbejdet.

Sprog 
Ud over mit danske modersmål, er jeg flydende i skrift og tale på engelsk, taler, læser og forstår tysk og 

svensk, samt forstår basale sætninger på fransk.

Familieforhold
Er gift med Helle på 28 år, som også er selvstændig, og sammen har vi Pernille på 26 år. 

C.V. FOR ERIK J. MOGENSEN
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KANDIDAT
TIL BESTYRELSEN

Da jeg sidste år for første gang stillede op og blev valgt til GymDanmarks bestyrelse motiverede jeg 
mit kandidatur med tre grunde. De gælder fortsat: 

1) Med 2 aktive gymnastikbørn har jeg i næsten 20 år været optaget af og dybt involveret i gymna-
stikmiljøet – både som far og familiemenneske, og organisatorisk gennem diverse foreninger. 

2) Jeg blev begejstret og inspireret af både beskrivelsen af baggrunden for en ny politisk organi-
sering af GymDanmark, og af kompetenceprofilen for de nye bestyrelsesmedlemmer, der ramte 
direkte ind i mine ledelsesmæssige erfaringer og kvalifikationer. 

3) Som mangeårig formand for foreningen Flying Superkids mener jeg at kunne bidrage til bestyrel-
sesarbejdet med en både bred og lidt anderledes tilgang til gymnastik, der går på tværs af de eksi-
sterende udvalg og discipliner i GymDanmark. 

Mit navn er Jens Hornemann. Jeg er 58 år og uddannet økonom. Arbejdsmæssigt har jeg i mere end 
30 år været beskæftiget som konsulent og leder (og bestyrelsesmedlem) i større danske og interna-
tionale rådgivnings- og servicevirksomheder. I dag er jeg direktør i en mellemstor it-konsulentvirk-
somhed.

I forhold til mine idræts- og gymnastikfaglige kompetencer, så har jeg aldrig selv været aktiv gym-
nast. Jeg har spillet volleyball på eliteniveau i Skovbakken i landets bedste række, og så har jeg - som 
nævnt – i en lang årrække været tæt på gymnastikken igennem mine børn. Udover Flying Superkids 
er det Idrætsgymnastik i VIK Gymnastik og TeamGym på Vesterlund Efterskole og derefter i VIK Gym-
nastik. 

I forbindelse med ovenstående har jeg en del erfaring med frivilligt og organisatorisk arbejde in-
denfor idræt og gymnastik specifikt. Udover bestyrelsesarbejdet i Flying Superkids har jeg siddet i 
hovedbestyrelsen i Hornslet Idrætsforening, været formand for Hornslet Volley, siddet i bestyrelsen i 
Skovbakken samt i VIK. 

Jeg blev som nævnt valgt til bestyrelsen for første gang sidste år i forbindelse med etableringen af 
den nye politiske struktur. Det har været et utroligt spændende og konstruktivt år, og jeg synes, at vi 
som nyvalgt bestyrelse allerede er nået langt med en ny og samlet strategi for gymnastikken i Dan-
mark. Men vi er slet ikke færdige. 

I bestyrelsen har jeg bl.a. været meget aktiv omkring forbundets nye måde at budgettere og styre 
økonomien på - med plads til både disciplinspecifikke ønsker og tværgående initiativer. Herudover 
har jeg haft fokus på arbejdet med en ny frivillighedspolitik og vores nye talent- og elitestruktur. Jeg 
vil endelig nævne, at jeg med stor fornøjelse har været bestyrelsens kontaktperson til Teamgym. 
I en ny valgperiode vil jeg fortsætte dette arbejde og bidrage til det gode samarbejde i bestyrelsen. 

Jeg har stor lyst til mere og håber på en forlængelse af mit mandat. 

Navn: Jens Hornemann

Alder: 58

Kandidat til:  
Bestyrelsen 

Medlem af forening:  
Flying Superkids
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Uddannelse:
Cand.oecon. med speciale i offentlig økonomi og 
forvaltning, Århus Universitet, 1986
Certificering Garuda/MBTI, 1996-1999
Stifinder-programet, 2000
Arthur Andersen International Consulting, 2001
Diverse kurser, 1986-2015

Beskæftigelse:
• 2018- Interim management/bestyrelses-

medlem i Silverbullet A/S
• 2014-2018 Administrerende direktør i DUOS 

A/S – tidligere Bruger-Hjælper Formidlingen A/S
• 2011-2014 Ledende Partner og direktør i BDO 

Kommunernes Revison
• 2007-2011 Adm. direktør i COK – Center for 

Offentlig Kompetenceudvikling
• 2006-2007 Managing Partner, Capacent A/S – 

tidl. KPMG Consulting
• 2004-2006 Administrerende direktør & Mana-

ging Partner, Unisys A/S
• 2000-2004 Senior Partner (ejer), Deloitte Con-

sulting
• 2000-2002  Partner Risk Consulting, Arthur An-

dersen
• 1996-2000 Direktør og SVP, RAMBØLL Manage-

ment Consulting
• 1986-1996 Konsulent/Afdelingsleder/Divisions-

chef  RAMBØLL Management Consulting (PLS 
Consult)

• 1984-1986 Studiekoordinator, Århus Universi-
tet

Resumé:
Jens Hornemann er uddannet økonom med spe-
ciale i strategi og organisation. Han har mere end 
20 års erfaring med drift og ledelse/topledelse af 
projektorienterede og videnstunge virksomheder, 
der agerer i eller samarbejder med den offentlige 
sektor og den frivillige sektor.

JH har senest været administrerende direktør i 
DUOS A/S – tidligere Bruger-Hjælper Formidlingen 
A/S. DUOS er Danmarks største servicevirksomhed 
for mennesker med fysisk, socialt eller psykisk han-
dicap med ca. 4.200 medarbejdere og en omsæt-
ning på ca. 700 mio. kr.. Virksomhedens kunder er 
kommuner, regioner og ministerier.

Nøglekvalifikationer:
Jens Hornemann’s nøglekvalifikationer kan sam-
menfattes i følgende punkter:
• Overordnet ledelse/topledelse af videnstunge 

og  projekt-orienterede virksomheder, der age-
rer i et politisk miljø 

• Markedsføring og salg af løsninger og service-
ydelser

• Betydelig viden om og netværk indenfor den 
offentlige sektor

• Erfaring med styring og ledelse af forretnings-

orienterede anlægs-, udviklings- og omstillings-
¬projekter inden for strategi- og organisations-
udvikling, IT/teknologi, økonomisk styring og 
administrativ effektivisering

JH har endvidere en betydelig international arbejds- 
og projekterfaring fra kortere og længere arbejdso-
phold.

Øvrige professionelle aktiviteter:
• 2016- Medlem af bestyrelsen for den socialøko-

nomiske virksomhed Incita
• 2016- Medlem af bestyrelsen for it-virksomhe-

den Silverbullet
• 2008- Medlem af  Syddansk Universitets Af-

tagerpanel for de samfundsvidenskabelige 
uddannelse

• 2005- Beskikket censor ved uddannelserne for 
Statskundskab og Samfundsfag

• 1999- Beskikket censor ved Økonomiuddannel-
serne i Danmark

• 2013-2016 Medlem af bestyrelsen for konsu-
lentvirksomheden Etikos

• 2010-2015 Medlem af Advisory Board for 
MPM-Uddannelsen (Master of Public Manage-
ment) ved Syddansk Universitet

• 2008-2012 Syddansk Universitet/MPM: Ekstern 
underviser

• 1987-1994 Handelshøjskolen i Århus: Ekstern 
lektor i fagene Strategisk Planlægning og Orga-
nisation & Ledelse 

• 1987-1997 Danmarks Forvaltningshøjskole: 
Ekstern lektor i fagene Organisation og Videre¬-
gående Organisation

• 1986- Foredragsholder, facilitator og skribent 
vedrørende emner som offentlig ledelse og 
styring, udlicitering, offentlig-privat samarbejde, 
teknologi samt organisationsforandring 

Tillidshverv / Frivilligt arbejde:
• 2013- Formand for bestyrelsen i foreningen 

Gymnastikgården/ Flying Superkids
• 2007-2013 Medlem af bestyrelsen i foreningen 

Gymnastikgården/Flying Superkids
• 2003-2005 Medlem af bestyrelsen i VIK Gymna-

stik (udvalg)
• 1991-2000 Medlem af DJØF Privats hovedbe-

styrelse samt DJØF-Privats bestyrelse i Region 
Midt

• 1985-1986 Valgt som studenterrepræsentatnt 
til Århus Universitets Konsistorium (Bestyrelse)

• 1985-1987 Medlem af bestyrelsen i Skovbak-
ken Volley

• 1983-1985 Medlem af hovedbestyrelsen i 
Hornslet Idrætsforening og formand for HIF 
Volley

• 1987-1990 Medlem af bestyrelsen i Rosenholm 
Musikfestival

• 1984-1988 Formand for Musikforeningen Lyt-
mus

C.V. FOR JENS HORNEMANN
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KANDIDAT
TIL BESTYRELSEN

DYNAMISK OG OMHYGGELIG TOPCHEFSEKRETÆR MED POLITISK FORSTÅELSE
Mit drive er stort, når det gælder sport, kultur, politik og samfundsforhold. Jeg ser foreningslivet 
og frivilligt arbejde som en naturlig og vigtig del af et demokratisk og solidarisk samfund, og jeg vil 
meget gerne bidrage til GymDanmarks arbejde med at sikre mere gymnastik for pengene. Med mig 
får I et bestyrelsesmedlem med interesse for og viden om det kultur- og idrætspolitiske felt, politisk 
erfaring og med 16 års erfaring som topchefsekretær i hhv. Europa-Parlamentet, Folketinget, Dan-
marks Idrætsforbund (DIF) og Kulturministeriet.

Viden om politiske processer og kultur- og idrætspolitik
Gennem 10 år som sekretær for skiftende medlemmer af Den socialdemokratiske Folketingsgrup-
pes ledelse har jeg fået et dybdegående indblik i de politiske processer og sagsgange i Folketinget. 
Som sekretær for Socialdemokratiets næstformand og kultur-, medie- og idrætsordfører, Mogens 
Jensen, fik jeg indgående erfaringer med krydsfeltet mellem politik, kultur, medier og sport. Dette 
har jeg fået yderligere erfaring med gennem de godt tre år, hvor jeg var chefsekretær for DIF’s for-
mand, direktion og bestyrelse samt senest som sekretær for kulturministeren. Min tid i DIF har bl.a. 
været kendetegnet ved tæt kontakt til og indsigt i de 62 specialforbund, ligesom jeg var ansvarlig for 
planlægning og gennemførelse af DIF’s repræsentantskabsmøder.

Stærke samarbejdsevner 
Jeg er god til at kommunikere og skabe relationer med alt fra interessenter, direktører, formænd og 
ministre til den ivrige borger, som også har en mening om valget af dansk fanebærer til OL. Internt 
i en organisation bruger jeg mine sociale kompetencer til at få sagsgangene til at forløbe let og hur-
tigt. Disse kommunikative og sociale kompetencer vil jeg bruge aktivt i mit samarbejde med de øvri-
ge bestyrelsesmedlemmer, de folkevalgte, forbundskontoret og ikke mindst medlemsforeningerne.

Positiv holdspiller med lyst til at gå forrest
Som bestyrelsesmedlem i GymDanmark vil jeg gerne bidrage til forbundets fortsatte udvikling samt 
være med til at sikre, at Danmarks næststørste forbund også i fremtiden gør en forskel for både 
gymnastikforeninger, gymnaster og trænere. Jeg vil spille ind med min politiske erfaring og min evne 
til at få at arbejdsgange til at fungere optimalt. Mine kollegaer og arbejdsgivere beskriver mig ofte 
som humørfyldt, ansvarsbevidst og detaljeorienteret, og særligt min ordenssans og proaktive indstil-
ling erværdsat

Navn: Louise Kwang

Alder: 44

Kandidat til:  
Bestyrelsen 

Medlem af forening:  
Gymnastikforeningen ODK
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C.V. FOR LOUISE KWANG

ERHVERVSERFARING
2019-   Sekretær for kulturminister Joy Mogensen i Kulturministeriet

2016-2019  Chefsekretær for formand, direktion og bestyrelse i Danmarks Idrætsforbund (DIF)

  Niels Nygaard (fmd.), Morten Mølholm Hansen (CEO) og Morten Herup Olesen (CFO).

2007-2015  Ledelsessekretær for skiftende medlemmer af Den socialdemokratiske Folketings-  

  gruppes ledelse på Christiansborg

  Mette Frederiksen, Henrik Dam Kristensen, Henrik Sass Larsen, Magnus Heunicke,   

  Mogens Jensen, Morten Bødskov, Leif Lahn Jensen, Mette Gjerskov og Nicolai    

  Wammen.

2005-2007  Sekretær for skiftende medlemmer af Den socialdemokratiske Folketingsgruppe på   

  Christiansborg

  Mogens Jensen, Morten Bødskov, Lotte Bundsgaard og Troels Ravn.

2002-2004  Sekretær for Medlem af Europa-Parlamentet Helle Thorning-Schmidt i    

  Europa-Parlamentet, Bruxelles/Strasbourg

UDDANNELSE
2002:   Bachelor i erhvervssprog - engelsk og fransk, Copenhagen Business School

SPROG
Dansk: Modersmål

Engelsk: Indgående kendskab

Fransk: Indgående kendskab

Tysk: Kendskab

IT-KOMPETENCER
Microsoft Office-pakken: Superbruger

Sociale medier: Rutineret bruger

Maconomy: Rutineret bruger

Navision: Rutineret bruger

Public 360: Rutineret bruger

PERSONLIGE OPLYSNINGER
Jeg er 44 år og bor på Frederiksberg sammen med min datter på 13 år, som går til Sports Acrobatik 

på konkurrenceniveau. En del af min fritid bruges derfor i idrætshaller rundt omkring i Danmark. Jeg 

har selv tidligere været springgymnast samt håndbold- og fodboldspiller. Derudover har jeg også 

været frivillig hjælpetræner på flere springgymnastikhold.

Jeg kan godt lide at engagere mig, og jeg har gennem flere år været udpeget til nævning og doms-

mand i hhv. Retten på Frederiksberg og Østre Landsret.

Derudover er jeg ret vild med Smukfest, sommerhusture med familien eller gode venner, Eurovision, 

OL, bordfodbold, teater- og biografture samt sommer i Provence.
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Vi er slet ikke færdige!

Jeg har nu siddet i den ”nye” bestyrelse i et år. Og ovenstående sætning er min følelse om det arbej-
de vi har sat i gang.

Jeg synes vi er midt i et virkelig frugtbart samarbejde både i bestyrelsen, med aktivitetsudvalgene og 
med forbundskontoret. Det er et arbejde, der tager tid. Bestyrelsen skal finde fodslag. Vi skal gen-
nemskue, hvor vi hjælper aktiviteterne, klubberne, gymnasterne og trænerne på bedst mulig vis. Vi 
skal fortsat være kreative i vores udvikling af forbundet for at følge med tiden.

Jeg føler vi er på rette vej, og jeg føler vi har en masse tanker i gang, vi skal have gjort noget mere 
ved. Jeg håber at ledelsen og bestyrelsen vil kunne lede GymDanmark endnu tættere på vores mål 
om at skabe fantastiske gymnastikmiljøer og gode konkurrenceresultater i fremtiden, og jeg vil me-
get gerne fortsat være en del af at videreføre det arbejde, vi har startet. 

Navn: Morten Rasmussen

Alder: 45

Kandidat til:  
Bestyrelsen 

Medlem af forening:  
Gefion
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C.V. FOR MORTEN RASMUSSEN

Uddannelse
2009  Uddannelse til tillidsrepræsentant i gymnasieskolen

2000 – 2001 Pædagogikum til gymnasielærer

1994 – 2000 Cand. Scient. i matematik (hovedfag) og idræt (sidefag)

  fra henholdsvis Aalborg Universitet og Århus Universitet

1990 – 1994 Matematisk student fra Nakskov Gymnasium

  (Team Danmark-linjen)

Erhvervserfaring
2018 -   Gymnasielærer på Virum Gymnasium

2016 – 2018  Bestyrelsesmedlem i GymDanmark

2016 – 2018 Formand for Udvalget for Idrætsgymnastik (UIG) i GymDanmark

2013 – 2015 Frivillig træner for 8-10-årige drenge i Gefion Gymnastikforening

2010 – 2014 Kommentator for Eurosport i idrætsgymnastik

2009 – 2011 Tillidsrepræsentant 

2009 – 2011 Bestyrelsesmedlem på Frederiksberg Gymnasium

2005 – 2009 Fagansvarlig for matematik på Frederiksberg Gymnasium

2001 – 2018 Gymnasielærer på Frederiksberg Gymnasium

2001 – 2001 Gymnasielærer på Vesterbro Enkeltfags HF i matematik

2000 – 2001 Pædagogikum på Frederiksberg Gymnasium (Mat/Idr)

2000 – 2000 Underviser i biomekanik på Aalborg Trænerskole

Gymnastikerfaring
• Har være idrætsgymnast i perioden 1979 – 2002.

• Startede som 6-årig i Nakskov Gymnastikforening – blev som 15-årig en fast del afklubbens 1. 

divisionshold og en fast del af det danske landshold.

• Flyttede i 1994 til Aalborg for at studere matematik og træne med landsholdeti idrætsgymnastik.

• Var efter VM i 1997 støttet som Team Danmark kandidat i to år
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KANDIDAT
TIL BESTYRELSEN (SUPPLEANT)

Jeg søger hermed om at blive en del af GymDanmarks bestyrelse, da jeg gerne vil være med til at 
sætte kursen for forbundet i forhold til mission, vision og strategi. Jeg synes jeg har en del at byde 
ind med, meget i forhold til det at sidde i en bestyrelse. 

Jeg har siddet i en del forskellige bestyrelser som skole bestyrelse, bestyrelsen for Kræftens bekæm-
pelse i Holstebro, bestyrelsen og styregruppe i Stafet for livet og sidder nu i VGF89 bestyrelse i Hol-
stebro. Sidstnævnte bestyrelsespost har givet mig en større lyst til at afsøge et større felt indenfor 
gymnastikkens verden og blive en aktiv del af den. 

Jeg er ansat som sportskoordinator i VGF89 og har haft en del opgaver - også her i forhold til Gym-
Danmark - været med til at implementere ”Spring sikker” i foreningen, og er nu blevet nysgerrig på 
talentudviklingssamarbejde. Jeg har i 13 år været børnehaveklasseleder og har herfra også en del 
jeg mener at kunne byde ind med pædagogisk. 

Jeg kan byde ind med et stort drive og personligt engagement. Jeg er meget imødekommende, posi-
tiv og selvstændig. Jeg er ansvarsfuld og initiativrig. Jeg er ikke bange for at sige min mening, og jeg 
er synlig og tydelig i mit arbejde. Mit gode humør og min arbejdsomhed gør, at jeg er vellidt blandt 
kollegaer. Jeg har vilje og evne til teamwork og vidensdeling. Dette vil blive omdrejningspunkt for det 
arbejde jeg ønsker at levere som suppleant i GymDanmarks bestyrelse.

Navn: Bettina Bischoff Lydersen

Alder: 43 år

Kandidat til:  
Suppleant

Medlem af forening:  
VGF89 

Opstillet efter tidsfristen
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C.V. FOR BETTINA B. LYDERSEN

Kort om mig selv: Gift med Kent. Har sammen 2 børn: Nikolaj på 17 og Maja på 14 år. Vores familie 

er meget engageret og arbejder frivilligt i Håndboldklubben TTH Holstebro, hvor vi bruger meget tid 

sammen som familie.  For et par år siden blev vi værtsfamilie for en liga-håndboldspiller fra Congo, 

og er nu siden blevet værtsfamilie for yderligere to ligaspillere. Vi holder meget af at rejse, specielt 

Thailand har vi besøgt. Vi er en meget aktiv familie.. Jeg bruger meget tid på frivilligt arbejde og har 

brugt meget tid på bestyrelsesarbejde i forskellige foreninger, blandt andet i bestyrelsen i Kræftens 

Bekæmpelse i Holstebro.  Jeg har siden 2013 været ansat som støtte kontaktperson gennem Holste-

bro Kommune for en tamilsk familie, her består min rolle i at guide og vejlede familien. I min fritid 

går jeg lange ture og dyrker Crossfit.

SKOLEGANG
1993 - 1994 Handelsskole Grunduddannelse

1994 - 1996 Studentereksamen, Herning HF

UDDANNELSE
2001 Uddannet som pædagog ved Jydsk Pædagogseminarium, Århus

2004 Pædagogisk IT kørekort

2006 AKT uddannelse

ERFARING
1996 - 1998 Pædagogmedhjælper, Herning

1996 - 1997 Ungdomstræner i Hammerum IF

1996 - 1997 Ansat på Herning Krisecenter for voldsramte kvinder

1997 - 1998 Klubassistent i juniorklub, Herning

1998 - 2001 Jydsk Pædagogseminarium, Århus

2001 - 2006 Ansat på Vorevangsskolen SFO, Århus

2004 - 2006 Gennemført AKT uddannelsen, Århus JCVU

2006  Ansat i vikariat som børnehaveklasseleder på Halgård skole, Holstebro

2007 - 2009 Ansat som børnehaveklasseleder på Nr. Felding Skole

2009 - 2017 Ansat som børnehaveklasseleder på  Ellebækskolen, Holstebro

2011 - 2013 Skolebestyrelsen Halgaard skole, Holstebro

2013 - 2018 Ansat som støttekontaktperson ved Ungeteamet i Holstebro Kommune.

2013 Kursus: ”Læsning i begynderundervisningen”

2013 - 2016  bestyrelsen Kræftens bekæmpelse Holstebro Lokalforening

2015 - 2017 Styregruppen i Stafet for livet, Holstebro

2016 - 2017 Gymnastiktræner Mor, Far og barn hold, Borbjerg 

2016 - Styregruppen “Tryg Havn” TTH håndbold og Holstebro sportsakademi, Holstebro 

2018 - Ansat som sportskoordinator VGF89, Holstebro
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KANDIDAT
TIL UDVALGSFORMAND 

Jeg har været en del af UTG i 10 år, og blev konstitueret formand efter sidste års repræsentant-
skabsmøde. Jeg har arbejdet med at professionalisere vores stævner siden 2011, så vi fik et ensartet 
udtryk samt gjorde det nemmere for værtsforeningerne at afholde konkurrencerne. 

At arbejde på tværs af vores mange sektioner, og få en berøringsflade med både dommere, træne-
re, gymnaster, forældre, frivillige, politikere, sponsorere, landstrænere og mange andre, finder jeg 
utrolig spændende. Det er fedt at arbejde med, og sætte en retningen for de mange personer som 
er omkring vores sport.

TeamGym er båret af frivillighed. Det gælder trænere og gymnaster som bruger utallige timer i 
træningssalen. Det er forældrene som bruger mange timer på landevejene og fragter deres børn 
rundt - samt bruger mange kræfter på at hjælpe til stævnerne, som er en uvurderlig hjælp for, at vi 
kan afvikle stævnerne i Danmark. Dommerne som troligt sidder konkurrence efter konkurrence og 
dømmer, og sørger for den bedste og mest fair bedømmelse af alle hold. Alle i UTG, som vær især er

Sammen er vi alle med til at skabe glæden, holdånden og stemningen i såvel træningssalen 
som konkurrencehallen - det er for mig netop 

indbegrebet af TeamGym.

CV
2001 National dommeruddannelse i GymDanmark

2009 - Udvalgsmedlem i UTG

2011 – 2018 Formand i UTGs stævnesektion

2013 International dommeruddannelse (UEG)

2018 - Konstitueret formand i UTG

Navn: Kim Kløve Lassen

Alder: 33

Kandidat til:  
Udvalgsformand i Udvalget for  
TeamGym 

Medlem af forening:  
TeamGym Aarhus
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KANDIDAT
TIL UDVALGSFORMAND 

Jeg har nu stået i spidsen for Trampolinudvalget i 2 år. Trampolin er i en spændende proces, hvor 
der arbejdes på at forbedre udviklingsbetingelserne for vores konkurrenceaktive gymnaster, en del 
af denne udvikling er også at lave rammer som understøtter værdien i fællesskabet og sammen-
hængskraften for gymnasterne og ledere på tværs af klubberne og niveau. Jeg har et fokus i forhold 
til at understøtte den udvikling, således at vi ikke begrænser os til kun at have disse mål for de kon-
kurrenceaktive klubber, men også de klubber som vi ser mindre til vores forskellige aktiviteter.
Kan bidrage med :
• stor erfaring med og evne til at arbejde på tværs af forskellige strukturer og enheder
• stor evne til at indtage helikopterperspektiv og samtidig have blik for detaljen
• store erfaring med at begå mig i et tillidshverv og som ansat i et politisk styret system
• ledelsesmæssig erfaring fra både arbejdsliv og det frivillige arbejde

CV
 
Tillidshverv-opgaver og resultater i Gymnastikkens verden:
• Formand for Trampolinudvalget siden 2017
• Formand for konkurrenceudvalget Trampolin fra 2000 til 2017
• International trampolindommer siden 1997, kategori 2 dommer siden 2005
• Fungeret som dommer og kampleder ved EM, World Cups, World Games og VM
• Medlem af organisationskomiteen VM 2015 i Odense, Trampolin, Tumbling og DMT
• Medlem af organisationskomiteen World Cup 2013 i Odense, Trampolin og Tumbling 
• Menigt medlem af konkurrenceudvalget under Trampolin fra år 1994 til 2000
• Bestyrelsesmedlem i Hillerød Gymnastik og Idrætsforening, gymnastik afd. år 1988 til 1993

Erhvers og uddannelsesmæssig baggrund og erfaring
• Faglig leder Hillerød Kommune, Familier og Unge siden 2014
• Uddannet socialrådgiver 1997, 2 års overbygning i Børne og familiearbejde 2003-2005 og diverse 

efteruddannelse. 
• Har side 1997 arbejdet med udsatte børn, unge og familier i forskellige funktioner.

Privat:
Bor i Hillerød med min fodboldboldtossede familie, mand og to drenge på 10 og 14 år.

Navn: Trine Frederiksen

Alder: 49 år.

Kandidat til:  
Udvalgsformand i Udvalget for  
Trampolin 
 

Medlem af forening:  
HTT
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KANDIDAT
TIL UDVALGSFORMAND 

Jeg ønsker at genopstille som formand da jeg gerne vil fortsætte med det spændende arbejde for 
sporten og GymDanmark. 

Jeg har gennem årene som formand fået stor kendskab til hvordan vi kan bidrage til at udvikle spor-
ten samtidig med at have et elitært miljø der kommer hjem med medaljer fra både EM og VM og 
som vi må tilgodese med resourcer så dette også sker fremadrettet. 

Jeg er engageret i en lokalforening og har dermed kendskab til hvad der rører sig ude i marken – 
dette gør jeg brug af i mit arbejde på formandsposten.

Navn: Ulla Christensen

Alder: 59 år
 
Kandidat til:  
Udvalgsformand i Udvalget for  
Rope Skipping 
 
Medlem af forening:  
GUG



REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2019
GYMDANMARK

85

KANDIDAT
TIL UDVALGSFORMAND 

Jeg har de seneste 5 år arbejdet i udvalget for Tumbling. Først som formand for Ad-hoc udvalget og 
nu som formand for UTU - Udvalget for Tumbling i Danmark.

Min baggrund er en gymnastik opdragelse i Hammerum i Midtjylland. Jeg har været tilknyttet til flere 
klubber omkring Herning, Silkeborg og Århus, men efter et højskoleophold på Ollerup har jeg siden 
1987 været tilknyttet SG, Svendborg Gymnastik forening. Etablering af SG-huset har også været en af 
de helt store udfordringer de seneste år. 

Da Tumbling kom til Danmark var det Svendborg som Ralph Jensen brugte som omdrejnings punk-
tet for etablering af Tumbling i Danmark. I 1999 og 2000 sad jeg i udvalget for Spring-Rytme i DGF. 

De seneste 5 år har vi fået etableret Tumbling som sit selvstændige udvalg. Det er gået rigtig fint. Vi 
har hvert år lagt lidt ekstra på. Senest med vores nye DM-Koncept.
Men der er stadig flere områder hvor vi kan forbedre os. Vi er stadig et nyt udvalg som arbejder med 
at strukturere vores arbejde.

Den del vil jeg gerne fortsætte med som udvalgsformand og genopstiller derfor til formand for UTU.

Privat 
Bor i Svendborg sammen med Lone, vi har 3 drenge. Vi er alle aktive gymnaster,  samt underviser i 
gymnastik. 

Navn: Søren Juul Sømod

Alder: 52 år
 
Kandidat til:  
Udvalgsformand i Udvalget for  
Tumbling 

Medlem af forening:  
Svendborg GF
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KANDIDATER
TIL UDVALGET FOR IDRÆTSGYMNASTIK

Jeg vil gerne genopstille, da jeg føler der stadigvæk er en stor del arbejde, som jeg kan bidrage posi-
tivt med. 

Der står et VM2021 for døren og dette arrangement ønsker jeg yderligere at bidrage til. 
Jeg er glad og stolt af at være en del udvalget og finder det fantastisk, at være med til at rammesæt-
te strukturen for sporten. Det er ligeledes spændende at arbejde med nye mennesker og finde nye 
måder at gøre tingene på. 

Jeg har lært utroligt meget siden jeg første gang blev valgt ind i 2011 og jeg har i sinde at lære endnu 
mere og fortsat bidrage positivt til sporten, som jeg brænder for! 

Navn: Andreas-Peter Bøgebo

Alder: 27 år

Kandidat til:  
Udvalget for Idrætsgymnastik 
 
Medlem af forening:  
Greve Gymnastik og Trampolin

Jeg hedder Trine Gilberg og er mor til Victoria Gilberg senior gymnast i VIK.
Jeg har nu siddet et år som folkevalgt udvalgsmedlem i udvalget for Idrætsgymnastik, og vil rigtig 
gerne tage en tørn mere som frivillig.  

Jeg har haft primær fokus på at lære systemet at kende, samt at finde min rolle i gruppen, og hvor 
jeg kan bidrage mest med. Lige nu har jeg haft mest fokus på hvordan vi kan udbrede Idrætsgym-
nastikken i Danmark, hvordan vi bliver mere synlige ude i det danske land og derved få flere med-
lemmer, som synes det er sjovt at lave idrætsgymnastik. Enten som første gangs gymnast eller som 
mere rutineret gymnast.  Alle de små projekter jeg har haft gang i med henblik på synlighed både 
i klubberne og på de sociale medier vil jeg meget gerne fortsætter med, og få lavet en overordnet 
strategi på hvordan vi når ud til alle i Danmark. Og får fortalt nogle gode historier, både fra trænings-
miljøerne, klubberne og fra alle de små som store konkurrencer vores gymnaster er til.  Jeg brænder 
for Idrætsgymnastikken og får en glæde af at se de små gymnaster tumle rundt og se glæden fra 
dem når de lærer noget nyt, lytte til trænerne når de fortæller om en gymnast der har udviklet sig 
eller bare har haft en fantastik dag. 
Lidt om mig så er jeg 43 år, er til knyttet VIK i Århus, som mor til Victoria. Jeg har været i gymnastik-
branchen som mor i ca. 14 år, og mener at de er min tur til at give det tilbage vi har fået fra alle de 
frivillige der har hjulpet og støttet min datter og familie i at komme så langt indenfor denne sports 
gren. 
I mit daglige virke sidder jeg som projektleder hos Metz.  Jeg håber I vil vælge mig igen, så jeg kan 
give en ekstra tørn 1 år eller 2 mere. 

Navn: Trine Gilberg
Alder: 

Kandidat til:  
Udvalget for Idrætsgymnastik 
 
Medlem af forening: 

Opstillet efter tidsfristen
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Jeg ønsker at fortsætte mit mangeårige virke for idrætsgymnastikken, da jeg efter mere end 40 års 
tro tjeneste sidder inde med en stor og bred viden om alle idrætsgymnastikkens facetter og relatio-
nerne til gymnastikforbundets ledelse og medarbejdere samt de øvrige gymnastikarter. Endvidere 
ønsker jeg fortsat at have indflydelse på idrætsgymnastikkens fremtidige udvikling (især inden for 
MIG/MES). 

Jeg har siddet i UMIG (senere UIG) siden 1979, og har hidtil primært beskæftiget mig med termins-
planlægning, afvikling af små og store konkurrencer og mesterskaber (alt fra trinkonkurrencer til 
EM’er og VM’er), økonomi og budgetlægning samt elitearbejde og udpegning/uddannelse af domme-
re. 

Jeg har været gymnast og træner i HG, Sirius og Gefion siden 1967 og siddet i Københavnskredsens
bestyrelse i perioden 1975-2012. Jeg blev national dommer i 1973 og har siden da dømt de fleste na-
tionale og regionale konkurrencer. Senere blev jeg i 1993 international dommer, og har dømt mere 
end 20 VM/EM og mere end 20 NM’er samt et stort antal NECh, landskampe, invitationskonkurren-
cer og World Cups m.v.

Endelig har jeg været med i planlægning og praktisk gennemførelse af store internationale konkur-
rencer og mesterskaber som f.eks. EM/Brøndby 1996, VM/Århus 2006, VM/København 2021, World 
ClassCompetition i Brøndby, KB-hallen og Århus i perioden 1999-2005, NECh/Nakskov 2004, NECh/
Greve 2013, NM/KB-hallen 2002, NM/Greve 2012 og NM/Farum 2018.

Navn: Ralf Petersen

Alder: 63 år

Kandidat til:  
Udvalget for Idrætsgymnastik 
 
Medlem af forening:  
Gefion

KANDIDATER
TIL UDVALGET FOR DRÆTSGYMNASTIK

Jeg har siden 1990 været involveret i samtlige danske MIG mesterskaber, de fleste KIG mesterskaber 
samt alle internationale idrætsgymnastikkonkurrencer i Danmark. Jeg har derfor en del at kunne 
bidrage med ift. Stævneafvikling.

• Jeg er national dommer, så jeg vil også kunne bidrage i dommersektionen.
• Jeg har tidligere været medlem af UMIG og UIG.
• Jeg står bag portalen GymScore.dk, der anvendes til alle konkurrencer i Idrætsgymnastik.

Navn: Jørgen Beck-Bang
Alder: 52 år

Kandidat til:  
Udvalget for Idrætsgymnastik 
 
Medlem af forening:  
Hermes
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KANDIDATER
TIL UDVALGET FOR RYTMISK GYMNASTIK

Jeg ønsker fortsat at sidde i URG, da jeg stadig mener, jeg har noget at byde ind med – især på 
RSG-området, men har dog også god indsigt i Grand-Prix-ens verden. 

Underviser stadig både grundhold fra 3 års alderen samt Grand Prix og RSG, og har derigennem 
fingeren på pulsen. 

Navn: Beth Thygesen

Alder: 70 år

Kandidat til:  
Udvalget for Rytmisk Gymnastik 
 
Medlem af forening:  
Gymnastikforeningen Øbro

Jeg er blevet opfordret af Lotte Kok til at blive medlem af URG, og herigennem biddrage til udvalgets 
vigtige arbejde i forhold til rytmisk gymnastik. Jeg har gennem 8 år været en fast del af dommer-
gruppen i Grand Prix, hvor jeg har dømt alle konkurrencer med kun enkelte undtagelser. Dertil har 
jeg deltaget på kurser og seminarer. 
Jeg er aktiv omkring min egen klub SOR IF, ligesom jeg selv er gammel gymnast. Jeg uddannet Cand. 
Scient med speciale i arbejdspsykologi, og har igennem min karriere arbejdet i uddannelsessektoren 
primært med sundhedsuddannelse. Siden 2013 har jeg arbejdet med ledelse, hvor jeg har ledet op 
til 40 medarbejdere. Jeg er empatisk, men tydelig i min ledelse, hvor værdier som flid, troværdighed 
og loyalitet er stærkt forankret i mig. Dertil har det at arbejde med uddannelse, givet mig stor erfa-
ring i at være i en politisk ledet organisation, samt erfaring med at drive et område inden for lovstof 
og bekendtgørelser. Yderligere har jeg arbejdet med at udvikle nye forretningsområder, hvor det 
at arbejde systematisk med at lede fredrift i mange forskellige typer af processer er kerneopgaver, 
ligesom jeg har stor erfaring med budget og økonomistyring. Jeg har igennem en årerække vareta-
get det internationale område, og deltaget i internationale netværk, og er således flydende i engelsk 
i både skrift og tale.

Som person er jeg glad og optimistisk, og humor er mig en nær følgesvend. Jeg er en tydelig formid-
ler, og brænder igennem når jeg har noget på hjerte. Det ligger mig meget på sinde, og er til stadig-
hed en ledestjerne i mit arbejde; at skabe rammer for udvikling og uddannelse for unge mennesker, 
da netop disse kompetencer er en nøgle til deltagelse i et samfundet. Det er min overbevisning at 
gymnastik på samme måde kan biddrage til udvikling og deltagelse i samfundet for unge såvel som 
ældre. Derfor bidrager jeg gerne.

Jeg håber på, at de egenskaber jeg har beskrevet i ovenstående, vil kunne tilføre GymDanmark her 
under URG værdifulde kompetencer, som kan være med til at skabe fremdrift og vækst inden for 
den rytmiske gymnastik

Navn: Ane Kruse

Alder: 43 år

Kandidat til:  
Udvalget for Rytmisk Gymnastik 
 
Medlem af forening:  
SOR IF
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Jeg stiller mit kandidatur til rådighed som udvalgsmedlem i URG.
Jeg er økonomisk uddannet og  har arbejdet i Økonomisk Forvaltning i Fr.havn kommune - herefter 
startede jeg egen virksomhed indenfor Reklame & Marketing.
Min mentor i min "opvækst" periode i GymDanmark inden for den rytmiske gymnastik var Signe 
Troelsen. Har fungeret som folkevalgt i Nordjyllandskredsen i 12 år indtil kredsene blev nedlagt. 
Herefter valgt ind i URG GymDanmark.

Jeg har fungeret som gymnastikinstruktør og bestyrelsesmedlem i 45 år og har været medskaber af 
FG90 - Frederikshavn Gymnastikforening af 1990. Mit hjerte banker for den rytmiske gymnastik og 
vores 3 dicipliner - jeg går meget op i de menneskelige værdier, som jeg mener er meget vigtige at 
tage vare på, i vores frivillige arbejde i GymDanmark. Mit hjertebarn er dog Grand Prix Gymnastik-
ken, hvor der skal være plads til ALLE - det er her jeg gerne vil bruge mine kræfter til at skabe den 
bedste platform til alle vores foreninger og deres forskelligheder.

Navn: Hanne Enevoldsen 

Alder: 65 år

Kandidat til:  
Udvalget for Rytmisk Gymnastik 
 
Medlem af forening:  
Frederikshavn Gymnastikforening af 
1990

Jeg genopstiller til Udvalget for rytmisk gymnastik for 2 år mere i håbet om at kunne få oplært yngre 
kandidater til at tage over med de opgaver vi arbejder med, samt være med til at sikre fremtiden 
med rytmisk gymnastik på tværs af de 3 grene Æstetisk, Rytmisk sports gymnastk samt grand prix 
gymnastik.

Mine arbejdsområder er indenfor Grand Prix Gymnastikken hvor jeg arbejder med kontakt til for-
eninger nye som gamle, afholdelse af kurser samt udarbejdelse af drejebøger for afholdelse af stæv-
ner. Stævneansvarlig for konkurrence i vest Danmark. Mit håb er at kunne være med til at udbrede 
og formidle dem rytmiske gymnastik til flere foreninger , folkeskoler, efterskoler, at kunne give unge 
mennesker sunde vaner.

Jeg er formand i Silkeborg Gymnastikforening med omkring 1100 aktive. Jeg er træner for børne-
hold, Grand Prix konkurrence hold, Rytmisk Sports Gymnastik og motions hold, på min sæson nr 50. 
Jeg er dommer indenfor Grand Prix gymnastikken.

Da jeg er ude af arbejdsmarkedet, bruger jeg Gymnastikken som mit frivillige hoved arbejde sam-
men med min mand. Der skal også være tid til de 6 børnebørn.

Mit motto er: Smil til verden og verden smiler til dig.
Jeg har selv i tidernes morgen dyrket Rytmisk Sports Gymnastik og Grand Prix Gymnastik.

Navn: Inger K Nielsen

Alder: 65 år

Kandidat til:  
Udvalget for Rytmisk Gymnastik 
 
Medlem af forening:  
Silkeborg Gymnastikforening

KANDIDATER
TIL UDVALGET FOR RYTMISK GYMNASTIK
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KANDIDATER
TIL UDVALGET FOR GYMNASTIK FOR ALLE

Jeg ønsker igen at opstille til GFA-Udvalget – da det for mig er et vigtig udvalg at have i GymDan-
mark- og de opgaver som følger med” Gymnasternes Dag” – og ”Gym for Life” er spændende opga-
ver, at være en del af.

Disse stævner er vigtig, at vi kan tilbyde vores foreninger rundt omkring i landet da de er noget sær-
ligt fordi vi her kan mødes og har plads til, at alle vores discipliner i GymDanmark kan deltage med 
børn, unge og voksne hold. 

Navn: Lykke Moesgaard

Alder: 73 år

Kandidat til:  
Udvalget for Gymnastik for Alle 
 
Medlem af forening:  
Bellinge Gymnasterne

Mit navn er Mette, jeg er 41 år og Intensivsygeplejerske i mit civile liv! Gift og mor til tvillingedrenge 
på 15 år!

Jeg er formand for gymnastikafdelingen i min lokale forening Tarup Paarup IF i Odense! Jeg er også 
instruktør og har selv dyrket gymnastik, mest af alt Grand Prix- gymnastik i over 30 år!

Jeg har været medlem af Gfa fra begyndelsen under GymDanmark og vil gerne fortsætte vores 
arbejde med både at udvikle på - og arrangere og afvikle Gymnasternes Dag og Gym for Life, så også 
opvisningsgymnastikken har et ståsted i GymDanmark til glæde for flere og mange gymnaster og 
instruktører i hele landet!

Navn: Mette Find Andersen

Alder: 41 år

Kandidat til:  
Udvalget for Gymnastik for Alle 
 
Medlem af forening:  
Tarup Parup IF
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KANDIDATER
TIL UDVALGET FOR SPORTS ACROBATIK

Jeg ønsker at fortsætte som uddannelsesansvarlig i Sports Acrobaik Udvalget efter min første 2 årige 
periode. I min første 2 årige periode i udvalget har jeg arbejdet specifikt med at revurdere undervis-
ningsmaterialet til GymTræner 1 -  Acrobatik specialedelen og skabt en rød tråd mellem basisdelen 
og acrobatik specialedelen – så vi, indenfor acrobatik, også tilbyder en god og solid træneruddannel-
se, i samarbejde med GymDanmarks øvrige uddannelsesstruktur. 

I min næste periode vil jeg gerne arbejde mere med kurser og tilbud til erfarne trænere, så de også 
kan dygtiggøre sig inden for acrobatikken, og der i gennem være med til at løfte acrobatikniveauet i 
Danmark. 

De danske acrobtikhold skal kunne tilbyde sjove og lærerige træninger med fokus på ansvarlig ud-
vikling, så vi sikre fastholdelse og dermed kan vokse som disciplin. 

Navn: Kamine Julie Dam Jacobsen

Alder: 25 år

Kandidat til:  
Udvalget for TeamGym

Medlem af forening:  
Hvidovre Gymnastik HVG37

Jeg har været i dette udvalg i over 5 år, men mener dog stadig at jeg kan være med til at gøre en for-
skel inden for dansk acrobatik. De sidst 2 år har jeg stået i spidsen for det danske TalentLandshold. 

Jeg mener min fornemeste opgave er at samle de acrobater der vil acrobatiken og som har talent 
for acrobatikken, da de sammen ereller  med til at styrke dansk acrobatik og vores internationale 
deltaggelse. Det er ikke kun acrobaterne jeg vil have styrket, men også vores super dygtige træner vi 
har rundt i landet. Derfor forsøger jeg også at lave Talentlandsholdsteamet bredt. Dette arbejde vil 
jeg gerne fortsætte med et eller to år fremad.

Navn: Finn Hollænder

Alder: 58 år

Kandidat til:  
Udvalget for Sports Acrobatik 
 
Medlem af forening:  
DHG Gymnastik
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KANDIDATER
TIL UDVALGET FOR TEAMGYM 

Min ansøgning er motiveret af et stort og næsten livslangt engagement og interesse for gymnastik/
Teamgym.
Jeg kan bidrage med min viden og erfaring til udvalgsarbejdet i UTG. Min viden og erfaring stammer 
fra:
• Mine egne erfaringer som gymnast fra det tidlige begynderhold til konkurrence på højt plan.
• Trænererfaring fra ”bredte hold” til konkurrencehold i teamgym gennem rigtig mange år.
• Jeg har været aktiv omkring stævneafvikling i de foreninger, jeg har været tilknyttet i en periode 

på omkring 25 år. Dette som ”menig” frivillig hjælper og mangeårig stævneansvarlig i forenin-
gen, hvor det har været stævner med få hundrede deltagere til det største med langt over 1000 
deltagere.

• National dommererfaring gennem ca. 25 år heraf også international dommer de sidste 6 år.
• Nuværende medlemskab gennem flere år af Dommer- og reglementsektionen under UTG. 

Pt. har jeg især præference for arbejdet i dommer- og reglementsektionen, men kan med min brede 
erfaring bidrage relevant ind i UTG inden for rigtig mange emneområder.

Navn: Kim Mortensen

Alder: 47 år

Kandidat til:  
Udvalget for TeamGym
 
Medlem af forening:  
TGA

KANDIDATER
TIL UDVALGET FOR SPORTS ACROBATIK

Jeg stiller op til udvalget for at jeg kan være med til at udvikle sports Acro på konkurrence plan, hvor 
jeg kan bidrage med erfaringer fra forskellige sportsgrene samt mit professionelle virke som event 
koordinator med at arrangere sport/musik events. 

Jeg har siddet i udvalget i et år og vil derfor gerne fortsætte det arbejde jeg er startet på i udvalget.

Navn: Daniel Pedersen

Alder: 27 år

Kandidat til:  
Udvalget for Sports Acrobatik 
 
Medlem af forening:  
TST

Opstillet efter tidsfristen
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KANDIDATER
TIL UDVALGET FOR TEAMGYM

Jeg har siddet i Udvalget for TeamGym i de sidste to år og har haft ansvaret for uddannelse og kur-
ser. Det har været en turbulent tid, men også en tid med spændende arbejde og udfordringer.
Jeg nyder at følge TeamGyms udvikling og præge det i en konstruktiv retning.

Gymnastik og bestyrelseserfaring:
Siden 2000 - Gymnastiktræner
Siden 2003 - Bestyrelsesmedlem i Nivå Gymnastikforening
Siden 2006 - Formand i Nivå Gymnastikforening
Siden 2013 – Bestyrelsesmedlem i NKK-Hallen (Anpartsselskab)
Siden 2017 – Formand for TeamGym Uddannelsessektionen i GymDK.
Siden 2018 – Formand for NKK-Hallens bestyrelse

Navn: Anders Thorup Prendergast

Alder: 35 år

Kandidat til:  
Udvalget for TeamGym
 
Medlem af forening:  
Nivå Gymnastikforening

Har de sidste 4 år, stået i spidsen som Formand for DoRs (Dommer- og Reglementsektionen) under 
UTG ( Udvalget for Teamgym ) , vi har udviklet , således at sektionen både indeholder nye kræfter og 
”gamle” rutinerede teamgymmer, arbejdet med at udvikle og ”klæde” dommerne på til opgaverne 
både nationalt og Internationalt i Teamgym, er en opgave som jeg gerne vil påtage mig endnu en 
periode i UTG. 

Vi er i en rivende udvikling i Teamgym og det at være en del af den udvikling vil jeg gerne være med 
til, jeg mener selv at have de rigtige kvalifikationer i kraft af de sidste 4 år i UTG og ikke mindst mit 
virke i min klub.

Så i bund og grund, stiller jeg gerne op til en periode mere som medlem i Udvalget for Teamgym, 
med fokus på DoRs.

Navn: Kenneth Pingel

Alder: 54 år

Kandidat til:  
Udvalget for  TeamGym
 
Medlem af forening:  
GHG- TeamGym Herlev
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KANDIDATER
TIL UDVALGET FOR  TEAMGYM

Jeg har været en del af Udvalget for TeamGym (UTG) de seneste to år og inden da medlem af UTGSS 
som er stævnesektionen under UTG. Jeg sidder i dag som formand for UTGSS og ønsker at genop-
stiller, fordi jeg med mine kompetencer ønsker at bidrage til udviklingen af TeamGym. 
TeamGym har været i en forrygende udvikling i de sidste mange år og jeg har et stort ønske om at 
være med til at fortsætte den udvikling både nationalt, men også internationalt så vi inden for få år 
kan få et VM i TeamGym.

Som formand i UTGSS sidder jeg bl.a. med udviklingen af vores digitale platform hvor jeg i mit dagli-
ge virke som IT Manager kan trække på mine erfaringer, men også kontakter for at finde den rigtige 
løsning. 

Som aktiv i miljøet har jeg været gymnast, træner og dommer i over 30 år.  

Navn: Michael Andersen

Alder: 41år

Kandidat til:  
Udvalget for TeamGym 
 
Medlem af forening:  
Randers Gymnnastiskeforening

Teamgym har altid været en del af min fritid og min hverdag siden barnsben. Tidligere har jeg været 
gymnast og instruktør i Silkeborg Pigerne og Drengene, hvor jeg også tilbage i 1988 tog min første 
dommeruddannelse. Jeg er efterfølgende blevet uddannet International dommer i 2018 og har aktiv 
dommer national og internationalt i en lang årrække.

Jeg er bosiddende i Odense, hvor jeg i min fritid har været / er instruktør i OGF og tidligere i Bolbro 
Gymnasterne. Jeg har desuden været fuldtidstræner i Gerpla, Island i 14 måneder.
Jeg har aktive børn i begge foreninger.

Jeg er uddannet cand. pæd pæd samt skolelærer og i mit daglige virke arbejder jeg i Socialstyrelsen 
som fagkonsulent i forbindelse med Specialundervisning.
Jeg har været aktiv i UTG siden januar 2019 – jeg ønsker i forbindelse med det kommende repræ-
sentantensmøde at blive valgt, så jeg får mulighed for, at fortsætte i det spændende udvalgsarbejde, 
som jeg allerede er en del af. Jeg brænder meget for Elitesektionen, men har generelt interesse i 
Teamgym som helhed, organisering og ordenligthed.

Navn: Mette Baunsgaard

Alder: 48 år

Kandidat til:  
Udvalget for TeamGym 
 
Medlem af forening:  
Odense Gymnastik forening
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KANDIDATER
TIL UDVALGET FOR  TRAMPOLIN OG DMT

Jeg har de sidste to år siddet i UTT/UTR som repræsentant for dobbelt mini trampolin (DMT). Jeg 
ønsker at genopstille, da samarbejdet på tværs af gymnastik- og trampolindiscipliner er rigtig vigtigt 
for at skabe et så godt miljø som muligt for gymnasterne.

Det er vigtigt med erfaringsudveksling, gode relationer og et godt samarbejde med både Trampolin 
og Tumbling – og det ser vi i DMT-udvalget at vi især er gode til og jeg vil fortsætte med.
Det er vigtigt, at der sidder en repræsentant for DMT i Udvalget for Trampolin (& DMT), da DMT er 
relativt nyt og ikke er en selvstændig disciplin/aktivitet endnu.

Til daglig læser jeg en kandidat i Kommunikation og Virksomhedsstudier på RUC og arbejder med 
kommunikation i NGO’en Ingeniører Uden Grænser.

Navn: Anna Haar

Alder: 26 år

Kandidat til:  
Udvalget for Trampolin og DMT 
 
Medlem af forening:  
Københavns Trampolinklub

Navn: Marianne Knudsgård

Alder: 59 år

Kandidat til:  
Udvalget for Trampolin og DMT
 
Medlem af forening:  
Lundtofte Trampolinklub

Selv om jeg har siddet i trampolinudvalget i mange år, har jeg stadig lyst til at arbejde for trampo-
linsporten. 

Jeg vil gerne være med til at udbrede kendskabet til trampolin og forsøge at få flere til at deltage i 
vores arrangementer og konkurrencer.
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KANDIDATER
TIL UDVALGET FOR ROPE SKIPPING

Rope Skipping har været en stor del af mit liv de sidste 22 år. I starten som udøver, senere hen som 
træner og medlem af Rope Skipping udvalget. 

Min Karriere startede i Lillerød Gymnastik, som udøver på begynderniveau, senere hen på konkur-
renceplan, nationalt og Internationalt. Sideløbende har jeg startet flere bredde hold, samt begynder 
konkurrencehold i forskellige foreninger, med det formål, at udbrede sporten i Danmark. 
I 2015 sluttede jeg min karriere som udøver, og blev efterfølgende træner på konkurrenceholdet i 
Lillerød 2015-2018. 

Jeg ønsker at forsætte som medlem i Rope Skipping udvalget, da jeg syntes det er vigtigt at få ud-
bredt vores sport, på både konkurrence- og bredde niveau. 

Det betyder meget for mig, at være med til at sikre det høje niveau, som Danmark viser inden for 
sporten internationalt. Ved at ruste vores trænere og udøvere, igennem uddannelse og vidensdeling 
mellem klubberne. Jeg mener det er vigtigt at få kvaliteten i Rope Skipping, allerede på begynder ni-
veau. For på den måde at kunne udbrede sporten bedst muligt i Danmark. Derfor har jeg det sidste 
år, været med til at udvikle den nye startpakke i Sjipning. 

Navn: Cecilia Hauge Præstholm

Alder: 30 år

Kandidat til:  
Udvalget for Rope Skipping 
 
Medlem af forening:  
Lillerød Gymnastik

Jeg vil gerne fortsætte mit arbejde i RSU da jeg gerne vil bidrage til, at Rope Skipping fortsat kan 
udvikle sig i Danmark så vi kan få endnu flere dygtige sjippere på landsplan. Derudover er det mit 
ønske, at Rope Skipping en dag bliver en almindeligvis kendt form for sport hos familien Danmark, 
hvorfor jeg gerne vil være med til, at eksponere sporten ved, at organisere sjippe events for bred-
den. 

Jeg har det seneste år udgjort en del af det team der har udviklet GymDanmarks første startpakke 
og jeg glæder mig til, at den bliver taget i brug ude i foreningerne så vi kan få endnu flere klubber 
involveret i verdens bedste sportsgren.   

Navn: Nanna Reidun Christiansen 

Alder: 30 år

Kandidat til:  
Udvalget for Rope Skipping 
 
Medlem af forening:  
IF32 Glostrup
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Jeg ønsker at stille op til genvalg til GymDanmarks tumblingudvalg, da jeg har stor interesse i fort-
sat at udvikle konkurrencekonceptet ”Tumbling for Alle”, som er en begynderkonkurrence for nye i 
tumblingsporten. 

Interessen for stævnet har de seneste to år været stigende og jeg håber, at jeg ifbm. mit arbejde i 
tumblingudvalget fortsat kan hjælpe med udbredelsen og udviklingen af konceptet. 

Navn: Janneke van den Biggelaar 
Lanng

Alder: 23 år 

Kandidat til:  
Udvalget for Tumbling 
 
Medlem af forening:  
VGF89

Jeg ønsker valg til tumbling udvalget grundet min interesse for udvikling af tumbling i DK. Det vil 
være med focus på kommunikation, gode konkurrencer samt bedre vilkår for nye foreninger, der 
ønsker at starte med tumbling.  

Navn: Jakob Rasmussen

Alder: 65 år

Kandidat til:  
Udvalget for Tumbling 
 
Medlem af forening:  
Flemming Efterskoles  
Gymnastikforening

KANDIDATER
TIL UDVALGET FOR TUMBLING

Jeg ønsker at forsætte i Tumblingudvalget da jeg stadig brænder for Tumblingen i DK og forsat øn-
sker at være med til at udvikle sporten. Jeg har mange års erfaring med tumbling og har været med 
siden Tumbling kom til DK i 1996. Jeg er formand for Gymnastikafdelingen i OGF som er en af DK 
største Tumbling klubber. 

Navn: Thomas Juul Hansen

Alder: 48 år

Kandidat til:  
Udvalget for Tumbling 
 
Medlem af forening:  
Odense Gymnastikforening
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KANDIDATER
TIL ORDENSUDVALGET

Navn: Jens Steensgaard

Kandidat til:  
Ordensudvalget
 

Navn: Benjamin Juul Johansen

Kandidat til:  
Suppleant Ordensudvalget 
 

Navn: Kristine Wagner

Kandidat til:  
Ordensudvalget
 

Navn: Peter Lund

Kandidat til:  
Ordensudvalget
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GYMDANMARKS ENHEDER 
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Anders Jacobsen, Forbundsformand
Lene Christiansen, Næstformand 
Erik Juhl Mogensen, Bestyrelsesmedlem
Jens Hornemann, Bestyrelsesmedlem
Josefine Jørgensen, Bestyrelsesmedlem
Morten Rasmussen, Bestyrelsesmedlem
Torben Kjeldesen, Bestyrelsesmedlem

Ledelsen
Anders Jacobsen, Forbundsformand
Ditte Okholm-Naut, Direktør 
Lene Christiansen, Næstformand

 
Ditte Okholm-Naut, Direktør
Anette Jentzsch, Kommunikation & PR
Anita Lynge Bentved, Kursussekretær
Anne Wium, Sportskoordinator
Anne Nørkjær Werner, Tværfaglig leder
Betina Juul Nielsen, Udviklingskonsulent
Carsten Nyborg Andersen, Sportskoordinator
Elisabeth Reumert, Udviklingskonsulent (Barsel)
Espen Larsen, Sportskoordinator
Janne Jelstad, Events & Kommunikation
Jonas Vestergaard Jensen, Udviklingskonsulent
Josias Soleil Juliussen, Event & Kommunikation
Karen Marie Holst, Udviklingskonsulent
Kathrine Labæk, Udviklingskonsulent (vikar)
Pernille Hansen, Økonomi
Pia Jensen, Økonomi & HR
Pil Christiane Lindekron, Udviklingskonsulent
Sanne Honoré, Fitnesskoordinator
Tenna Nørgaard Gundersen, Udviklingskonsulent
 
Bevæg dig for livet – Fitness
Trine Merete Hagemann, Visionsleder
Charlotte Agergaard, Fitnesskonsulent
Jess Reese Jacobsen, Fitnesskonsulent
Kasper Moritz Nielsen, Fitnesskonsulent
Katja Karlsen, Kommunikation
Peter Poulsen, Fitnesskonsulent
Ruben Lundtoft, Sektionsleder
Simone May Agger, Administrativ konsulent
Trine Madsen, Fitnesskonsulent

Gymnastik for Alle
Søren K. Nielsen,  Formand
Lykke Moesgaard,Næstformand
Mette Find Andersen, Medlem

Idrætsgymnastik
Jakob Maagaard, Formand
Andreas-Peter Bøgebo, Medlem
Ann Krogsgaard, Medlem
Dorthe Wiedenbein, Medlem
Helle Buus, Medlem
Lotte Borgbjerg Unnerholm, Medlem
Louise Brandenborg Jensen, Medlem
Ralf Petersen, Næstformand
Trine Gilberg, Medlem

Rope Skopping
Ulla Christensen, Formand
Bente Lindegaard Magnusson,Medlem
Cecilia Hauge Præstholm, Medlem
Mia Mønster, Medlem
Nanna Raidum Christiansen, Medlem
Regitze  Schultz, Medlem
Sofie  Slettebo, Medlem

Rytmisk Gymnastik
Lotte Kok, Formand
Anna Hillestrøm, Medlem
Beth M. Thygesen, Medlem
Camilla Kruse, Medlem
Hanne Enevoldsen, Medlem
Helle Jensen, Medlem
Inger K. Nielsen, Medlem
Louise Jørgensen, Medlem
Tine Hovdreng Bull, Medlem

Sports Akrobatik
Poul H. Olsen, Formand
Anders Kristensen, Medlem
Finn Hollænder, Medlem
Kamine Jacobsen, Medlem
Karina Møldrup Therkelsen, Medlem
Maja Tønsberg, Medlem
Natascha Lindemand, Medlem
Søren Lundgaard, Næstformand

GYMDANMARKS ENHEDER

AKTIVITETSUDVALGBESTYRELSEN

FORBUNDSKONTORET
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LANDSTRÆNERE
TeamGym
Kim Kløve Lassen, Formand
Anders Thorup Prendergast, Medlem
Jeanette Jensen, Medlem
Kenneth Pingel, Medlem
Kim Mortensen, Medlem
Mette Baunsgaard, Medlem
Michael Brøgger Andersen, Medlem
Tanja Venø Andersen, Medlem

Tumbling 
Søren Juul Sømod , Formand
Anders Sørensen, Medlem
Hanne Lindholmer Medlem
Jakob Rasmussen, Medlem
Janneke Lanng, Medlem
Malthe Hvid Nielsen, Medlem
Nis Rykær Simonsen, Medlem
Sune Straarup Jensen, Medlem
Thomas Juul Hansen, Medlem

Trampolin & DMT
Trine Frederiksen, Formand
Anna Haar, DMT
Bo Zierau, Medlem
Daniel Vidstrup, Næstformand
Line Bangsgaard, Medlem
Marianne Knudsgaard, Medlem
Peter Jensen, Medlem

Ordensudvalget
Jens Steensgaard, Formand
Benjamin Juul Johansen, Suppleant
Hans Chr. Bjerg, Medlem
Kristine Wagner, Næstformand
Erhard Franzen, Medlem
Peter Lund, Medlem

Dobbelt mini-trampolin
Niels Henrik Nielsen

Idrætsgymnastik
Alexander Wilinski, Mandlig Idrætsgymnastik
Bernadette Balázs, Kvindelig Idrætsgymnastik
Marian Rizan, Mandlig Idrætsgymnastik
Milan Udvaracz, Kvindelig Idrætsgymnastik

TeamGym
Alexander Andreasen, Senior Dame 
Anders Kibæk Nielsen, Senior Herrer
Christina Egevang, Senioor Mix
Christian Valdemar Skibsted, Junior Drenge
Helge Fisker, Senior Herrer
Helge Kappel, Junior Drenge
Lars Nørregaard, Senior Herrer
Line K Knudsen, Junior Mix
Lisa Seeberg Vehl, Senior Dame
Mathias Bang, Junior Piger
Mads Haslund Haubjerg, Junior Piger
Mikkel Møller, Senior Dame
Nicky Schumacher, Junior Drenge
Peter Bollesen, Senior Mix
Simon Bjørn Øbro, Junior Mix
Søren Hangaard Pedersen, Senior Mix
Sofie Ny, Junior Piger
Tanja Venø Andersen, Junior  Piger

Trampolin
Anette Dalsten, Koordinerende landstræner

Tumbling
Kristian Franker, Udviklingstrup
Oliver Bay, Senior & junior




