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Årsberetning  

Udvalget for Rytmisk Gymnastik 

Udvalget har fokuseret på opgaver fra de strategiske indsatsområder samt at skabe sammenhæng på 

tværs af disciplinerne bl.a. fortsat arbejdet med startpakker og udvikling af uddannelser.  

I starten af året blev vi af bestyrelsen bedt om at komme med pitch i forhold til de strategiske spor. Her 

bød vi ind med to stykker; mere gymnastik for pengene og det stærke brand. I ”Mere gymnastik for 

pengene” ligger en udvikling af vores konkurrencer til at være mere elektroniske og mindre papir med 

udgangspunkt i det svenske system (Sport Event Systems), som i dag anvendes til indtastning af 

resultater. I det stærke brand ønskede vi mere synlighed af dommerne i forhold til GymDanmark logo 

og en ensretning med DIFs tariffer for kamphonorar. Sidste del blev ikke godkendt, da bestyrelsen 

ønsker en ensretning på tværs af alle discipliner i forhold til dommergerningen. En sidste opgave blev 

givet af bestyrelsen efter det blev klart at vi pga. faldende antal hold i Grand Prix Rytme og Æstetisk 

Gruppe Gymnastik nok ikke kan nå vores budgetterede indtjening, nemlig at komme med et oplæg på 

at vende denne udvikling. 

 

Camilla Kruse har deltaget i GymDanmarks uddannelsesgruppe som repræsentant for det rytmiske, 

hvor den disciplinspecifikke det af ”Træner 1” er blev færdiggjort med uvurderlig hjælp fra interessenter 

i miljøet. Anne Knutzen og Lotte Kok har deltaget i Startpakkegruppen, mens Talent/elite-gruppen i 

indeværende sæson har ligget stille grundet andre prioriteter.  

Organiseringen af arbejdsgrupper under Udvalget havde i år første sæson med tre AGG-

arbejdsgrupper. Gennem året har det været en læringsproces at få de fælles kontaktflader til at 

fungere. Et arbejde, der fortsættes i den kommende sæson, hvor vi også fortsat forsøger at skabe bro 

mellem AGG og RSG, da disse to discipliner har meget til fælles i forhold til udvikling af gymnaster.  

Økonomien i 2018 viste et lille overskud på kr. 14.251, - i forhold til det budgetterede.   

Dette skyldes primært, at RSG har lavet et større overskud på deres DM’er end budgetteret grundet 

færre udgifter til dommerne, og flere deltagende gymnaster. Pengene er anmodet øremærket til flere 

dommere til RSG-konkurrencerne, da vi i 2021 har planlagt at afholde DM i RSG over en weekend i 

stedet for over 2 weekender, derfor er der ønske om et ekstra dommerteam. Da der pt. ikke er nok RSG 

dommere til at kunne sætte to teams, er vi nødt til at hente hjælpe udefra.  

 

Realiseret halvårsregnskab 2019; I foråret blev det gjort klart for os, at vi ikke har haft den forventede 

tilmelding af hold og gymnaster til vores konkurrencer i 2019 og vi på den baggrund ville komme til at 

mangle ca. 100.000 i forhold til, hvad vi havde budgetteret med i 2019.  

Vi har derfor haft ekstra fokus på ikke at have unødige udgifter, så vi kunne minimere vores underskud 

for 2019. Ved halvårsregnskabet for 2019 så det dog alligevel fornuftigt ud, hvilket kunne tyde på et 

bedre resultat end først antaget.   

 

Budget 2020; Som noget nyt i 2020, indfører vi to holdtariffer i GPR, frem for én pris for både 

gymnaster og hold. Det betyder i praksis, at man kan tilmelde sit hold i december, uden at kende det 
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præcise antal gymnaster indenfor de to holdtariffer (op til 8 gymnaster, 9+ gymnaster). Indenfor den 

valgte tarif kan man altså gratis tilføje flere gymnaster i løbet af sæsonen.  

En anden ny ting er, at bestyrelsen har besluttet at alt uddannelse og administration af internationale 

dommere koordineres centralt og økonomien ligeledes. Bestyrelsen har vurderet at AGG kan uddanne 

op til 6 dommere og RSG 2 dommere fra 2020-2024.   

Kommunikation med miljøet har Udvalget fortsat haft fokus på, og har i den forbindelse udsendt 

nyhedsbrev og anvendt mails til korrespondance til miljøet. Udfordringen er stadig at få en komplet 

liste over interessenter, som skal informeres. Vores Facebookgruppe er omdøbt til Forum for Rytmisk 

Gymnastik, da vi gerne vil inkludere alle tre discipliner. Samtidig er der igen i år gjort en ekstra indsats 

for at gøre den rytmiske officielle Facebook-side mere levende. En stor tak skal lyde til de instruktører, 

der sender live-stream link og billeder hjem til redaktørerne. Referater for alle mødeaktiviteter er 

tilgængelige via GymDanmarks hjemmeside. 

Nationalt har vi i løbet af året forsat arbejdet på at blive mere skarpe omkring, hvad vil vi i Udvalget i 

forhold til vores tre discipliner? Vi ser en tendens til, at de ældste årgange forsvinder og et dalende 

deltagerantal i GPR og AGG. Hvordan kan vi modarbejde denne tendens og hjælpe foreningerne med at 

få flere gymnaster ind i foreningen? Indenfor AGG bød vi i år velkommen til en ny række, Short Program 

i seniorrækken. Vi har budt miljøet til workshop på vores sommerseminar med det formål at få deres 

input til hvilken vej, vi som Udvalg skal bevæge os i. Opsummeringen af dette vil indgå i det kommende 

arbejdsår. 

Traditionen tro var vi atter repræsenteret ved Gymnastikkens dag i Tivoli, hvor alle tre discipliner blev 

fremvist på flotteste facon. En dejlig tradition, hvor GymDanmarks mangfoldighed virkelig kommer til 

udtryk for familien Danmark og de mange turister, der lægger vejen forbi Tivoli.  

Internationalt havde vi deltagere med til både VM i AGG og RSG i både junior og senior, AGG hold til 

World Cups samt AGG hold og RSG-gymnaster ude til forskellige B-konkurrencer og invitations-

konkurrencer. Flotte resultater er blevet leveret, da de rytmiske sportsgymnaster vandt 

Skåne/Danmark kampen for første gang i mange år, samt at et dansk hold vandt medalje til IFAGG 

Trophy i Short Program i seniorrækken, der blev afholdt samtidig med VM.  Næste sæson bliver den 

første, hvor VM i AGG ligger i efteråret og EM i RSG er kvalificerende til VM.   

 

Træneruddannelse 

GymTræner Camp blev sat i søen sidste år og er fulgt op i år med både en ØST og en VEST Camp.  

GymTræner Camp er en samling af et udpluk af GymDanmarks Træneruddannelser som udbydes over 

1 weekend. Camp formen giver mulighed for i løbet at uddannelsen at mødes på tværs af discipliner.  

I skrivende stund ligner det, at succesen fra sidste år følges op. Ca. 40 deltagere er tilmeldt VEST og 

over 100 er tilmeldt ØST.  

Der er/eller skal afholdes 9 GymTræner 1 – Basis uddannelser over hele landet. Ca. 200 deltagere 

har/eller skal på GymTræner 1 – Basis, mens kun 46 af disse har valgt at gå i gang med deres 

specialisering på GymTræner 1 – Disciplin i år. Tilmeldingen i skrivende stund stadig åben.  
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Fordelingen af deltagere på specialedelene:  

GymTræner 1 – Trampolin – 10 deltagere 

GymTræner 1 – Rope Skipping – 13 deltagere 

GymTræner 1 – Rytmisk – 7 deltagere 

GymTræner 1 – Acrobatik – 9 deltagere 

GymTræner 1 – Spring – 5 deltagere  

GymTræner 1 – Idrætsgymnastik – 2 deltagere 

Det er stadig en udfordring at få vores trænere til at gå videre efter deres basisuddannelse. 

Uddannelsesudvalget har til sidste møde diskuteret om strukturen i uddannelsen er skyld i, at 

trænerne ikke vil specialisere sig i en af disciplinerne. Og der skal kigges ind i hvordan vi får udbredt 

budskabet om den gode træner 1 uddannelse. 

URG har sammen med TeamGym arbejdet længe på at få færdiggjort materialet til træner 1 rytmisk, og 

nu ligger der et flot gennemarbejdet pensum til træner 1 Rytmisk. Tak til Gabriella, Emilie og Louise for 

det flotte arbejde. 

Der er i år også flere rytmiske trænere, der er blevet en del af GymDanmarks underviser korps, og skal 

være med til at uddanne endnu flere trænere i Danmark.  

GymTræner 2 – Basis 

Ny uddannelse for den erfarne træner. Uddannelsen består af 3 selvstændige moduler, som kan tages i 

vilkårlig rækkefølge.  

GymTræner 2 – Basis – Træningsmiljø og dig som leder – 9 deltagere – Afholdes 5.-6. okt. i Greve 

GymTræner 2 – Basis – Træningsplanlægning og fysisk træning – Afholdes 8.-9. dec. – Pt. 2 tilmeldte 

GymTræner 2 – Basis – Sportspsykologi– Afholdes i 2020 

Der er stadig plads til mange flere rytmiske trænere på basisuddannelse. Lige nu er der ikke volumen til 

at lave en træner 2 disciplin specifik uddannelse. Men Uddannelsesudvalget er i samarbejde med 

GymDanmark ved at finde ud af, hvad en disciplinspecifik rytmisk uddannelse skal indeholde. 

Kurser 

Spotkurser bliver til efter ønske fra foreninger og trænere, så det er dejligt med gode ideer.  

Udvalget har prøvet at placere kurser i 2019 i flere geografiske dele af Danmark, for at alle skulle have 

mulighed for at deltage indenfor rimelig afstand.  

I år har vi også fået mange nye undervisere på banen, så det tegner godt for fremtidens 

kursusaktiviteter. 

Siden sidste beretning har vi afholdt et balletkursus på Sjælland (Køge) i d. 24. november 2018 med 

udenlandsk instruktør, Kateryna Chornovol. 

Hvordan får vi flere foreninger i gang med Grand Prix Rytme Gymnastik: Dette emne har været 

oplægget til de tre nedenstående kurser, som vi har haft udbudt i 2019. 
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Kursus 1: Den 1. juni 2019 blev første kursus gennemført i samarbejde med DHG, Odense, som lagde 

lokaler til 4 timer, hvor instruktør var Zarah Bonvang. Her fik deltagerne mange gode trænings øvelser 

med hjem til at starte en ny sæson på. 

Kursus 2: Den 17. august 2019 blev udbudt et lignende kursus i Greve, men kurset blev aflyst, da der 

kun var en tilmeldt. 

Kursus 3: Den 18. august 2019 var Randers vært for et Grand Prix Rytme kursus med idéer til 

opvarmning, grundtræning og koreografier. Underviser var Josephine Hierath fra DHG, der for første 

gang var underviser i regi af URG. En super dag, hvor deltagerne fik mange gode idéer at komme hjem 

til foreningen med. 

Vejenkurset 2019: 

I weekenden d. 7. -8. september blev det årlige rytmekursus i Vejen afholdt, hvor der i år var foredrag 

om mentaltræning og undervisning af en international RSG/AGG instruktør og tidligere gymnast, 

Kateryna Chornovol. Disse emner var, hvad instruktørerne tidligere have forespurgt, men trods det, var 

der ikke mange deltagere. Under kurset lærte vi, at mental træning er lige så vigtig som fysisk træning. 

Kateryne Chornovol er et fantastisk energibundt og har rigtig mange idéer både til Grand Prix Rytme, 

AGG og RSG. Synd, at ikke flere fik lov at nyde hende. Igen i år vi i tænkeboks omkring kurset i Vejen, 

måske at du har nogle gode ideer til hvad vi kan gøre? 

Efterskole-kursus: 

Efter ønske fra efterskolelærerne oplev der udbudt et kursus rettet specielt mod efterskolerne, der 

stiller til DM i rytme. Kurset blev afholdt på Vejstrup Efterskole d. 3. oktober. 

Balletkurser: 

Sidste kurser i 2019 bliver balletkursus øst/vest, hvis vi kan se, at der er interesse for det. 

Inger Klüwer Nielsen, som er ansvarlig for kursusaktiviteterne i Udvalget håber, at instruktørerne vil 

komme med mange ideer til, hvad de kunne tænke sig at deltage i således at vi kan udbyde de kurser, 

der er interesse for. Samtidig vil vi også gerne udbyde spotkurser, som tilgodeser alle tre rytmiske 

grene. 

 

Grand Prix Rytme 

Årets konkurrencer 

Året bød på de sædvanlige konkurrencer, DM 1. & 2. runde, SM, FM, JM og Efterskole-DM. DM 2. runde 

blev afholdt som én konkurrence henover en weekend, hvilket giver de yngste mulighed for at se de 

ældre gymnaster. FM og JM blev igen afholdt som ét stævne med dobbelt præmieoverrækkelse på 

samme tid.  

I år blev der åbnet op for muligheden for at stille til fri serie på gulvtæppe. Et tilbud, som der blev taget 

godt imod, og fra 2020 bliver tiltaget gjort permanent. Der blev også som noget nyt inviteret til at give 

feedback på oplevelserne ved DM 1. og 2. runde, både fra publikum, dommere, instruktører og 

gymnaster. Dette blev håndteret via et online survey system, og svarantallet var flot taget i betragtning 

af at tiltaget var nyt. 
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Vi ser desværre stadig faldende deltagerantal, hvilket der kigges ind i for at se, hvordan vi kan ændre 

denne tendens. Det er dog ikke, fordi foreningerne ikke vælger at deltage, men primært det antal hold 

som foreningerne stiller med der er faldende.  

Som sidste år var der tæt konkurrence i flere rækker, da karakterforskellene var minimale og det derfor 

var dagsformen, der afgjorde placeringerne. En dejlig udvikling, der giver incitament til at give en ekstra 

skalle i træningshallerne, som også betød at mesterskaberne blev fordelt over flere hold og dermed 

flere foreninger. 

Efterskole DM blev afholdt i det jyske på Flemming Efterskole i flotte rammer. For tredje gang kørte 

konkurrencen efter Grand Prix Rytme reglementet, og inddeling i divisioner blev som sidste år foretaget 

efter en indledende runde uden officielle karakterer. Redskabsserien har været udfordret i flere år, 

men vi har set en positiv tendens i forhold til antallet af hold, efter vi gjorde det muligt at stille med 

valgfrit redskab.  

Dommeruddannelse 

Dommeruddannelsen består af en række dommerkurser, placering som dommerspirer i smørhul ved 

DM 1. runde og Regionsmesterskaberne, samt en afsluttende dommerprøve, der består af video-

bedømmelse og en skriftlig prøve. Der er positiv tilbagemelding på forløbet, så vi arbejder videre og 

udvikler på denne model i forhold til de behov, der måtte opstå. 

I år har vi fået en ny dommer - teknisk serie 1. Vi byder velkommen til Nicoline Christine Felsager, som 

tog sin dommereksamen i april 2019 og var klar til sin første dommeropgave til DM 2. runde 2019. 

Vi ser frem til at der kommer mange nye dommeremner på vores begynderdommerkursus - ligeledes 

at vores eksisterende dommere ønsker flere discipliner på deres CV, da vi stadig har store udfordringer 

med at stille dommerteams. Alle foreninger anmodes om at stille med dommerspirer, særligt de 

foreninger, som er gamle i gårde, men uden dommere. 

Dommerkurser 

Dommerkursus strukturen har fundet sit leje. Vi har nu lagt begynderdommerkurset sammen med 

Weekenddommerkurset, dermed sparer vi både tid og penge - og det virker som en god model - hvori 

vi stadig løbende kan justere indholdet og formen - så det passer til vores behov. 

• Begynderdommerkursus - oktober  

• Weekenddommerkursus - oktober 

• Redskabsdommerkursus - november 

• "Klar -parat - start" dommerkursus - januar 

 

Dommergruppe 

Vi har i denne sæson prøvet gulvtæppe af og selvom det har betydet flere flyt fra en plads til en anden, 

synes dommergruppen og de dømmende dommere, at det har været godt for konkurrencerne.  

Vi har desværre igen haft svært ved at sætte dommerteams til årets konkurrencer, primært grundet 

mangel på dommere. Samtidig er mange af vores dommere aktive som både gymnaster og 

instruktører, hvilket gør dem inhabile i flere rækker. Til hver konkurrence er det prioriteret, at det ikke 

er de samme dommere, som dømmer sammen hver gang, samt at alle dommere har deltaget på 
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dommerkurserne. Dommergruppen ønsker flere dommere og vil sammen med dommeruddannelse se 

ind i hvordan vi får det. 

Reglementsgruppe  

Det nye reglement for sæson 19/20 - blev kort præsenteret på årets seminar i juni, og efterfølgende 

godkendt af Udvalget. Alt ligger tilgængeligt på hjemmesiden og fremlægges til orientering på årets 

aktivitetsmøde. 

 

Æstetisk Gymnastik (AGG) 

I år var første år med den nye struktur med tre arbejdsgrupper, der stod for henholdsvis 

konkurrenceafvikling, camps og dommere. En struktur, som vi fortsat skal arbejde på at forbedre i 

forhold til de fælles kontaktflader, der er mellem grupperne.  

Årets konkurrencer 

Nationale konkurrencer:  

I november 2018 afholdtes Udtagelseskonkurrence, hvor 31 hold deltog fordelt på alle aldersgrupper 

og inklusiv det nye program Short Program. Alle 21 hold, der blev udtaget til at rejse, benyttede sig af 

muligheden. I maj blev der afholdt DM i AGG, her deltog 34 hold. Af de udtagne hold valgte to hold at 

deltage ved henholdsvis World Cup III og World Cup IV.  

Internationale konkurrencer: 

På hjemmebane blev Easter Cup atter afholdt som IFAGG godkendt B-konkurrence. Danmark var 

repræsenteret med flere World Cups og børnekonkurrencer samt ved VM i Spanien. Det første hold i 

Danmark, som stillede i Short Program seniorrække, fik en fantastisk debut, idet de kom hjem med en 

medalje fra IFAGG Trophy, der afholdes samtidig med VM. Stort tillykke skal lyde herfra.   

Camps 

Som et nyt tiltag var camp i januar åben for alle hold, men stadig obligatorisk for de hold, som vi sender 

ud internationalt og repræsenterer Danmark. På campen var fælles balletmoduler, individuelle 

moduler med udenlandske instruktører og et dommermodul. Som sidste år blev der afholdt et 

”reglements” kursus, hvor instruktørerne havde mulighed for at debattere reglementet med en af de 

danske dommere. På baggrund af feedback fra de internationale instruktører, der underviste på januar 

campen, blev et nyt tiltag sat i søen med en camp i september, hvor indhold er de basiselementer, som 

de danske hold skal forbedre, hvis der ønskes højere placeringer internationalt både indenfor AGG og 

RSG. Der blev undervist i ballet, kropsbevægelser og dansesekvenser samt en dommersession med 

gennemgang af nogle af de ting en dommer ser. Campen var en succes med mere end 150 deltagere, 

men desværre kun fordelt på 5 foreninger, hvilket kan skyldes at GymDanmark desværre havde et 

arrangement sammenfaldende med en af camp dagene. Som altid evaluerer vi med henblik på at 

forbedre det nye tiltag og høre, hvad det er foreningerne ønsker sig.  

En stor tak til vores internationale AGG dommere, der har undervist på begge camps.  

Dommergruppen 

Denne nye arbejdsgruppe har virkelig vist sit værd for de danske dommerne, idet det er lykkedes at 



 

          

 

 

 

 

9 

 

sende tre ekstra dommere ud indenfor gældende budgetramme. Dommerne har dømt, hvor danske 

hold har deltaget internationalt. Alle har som minimum opretholdt deres kompetencer i henhold til 

IFAGG krav om 1 B- konkurrence. 

 

De danske internationale dommere har medindflydelse på fordeling af konkurrencer og 

dommerkurser, og i år havde vi to dommere afsted på dommerkursus i foråret. Begge med det formål 

at tage eksamen for at stige til Level 2. Det lykkedes for dem begge at bestå. Stort tillykke herfra. I 

efteråret har endnu en dommer afsted på kursus, der også skal til eksamen med henblik på at stige til 

Level 2. Med forårets beståede eksamen betyder det, at vi nu har tre Level 2 dommere i Danmark, 

hvilket har betydning, da en Level 2 dommer har flere beføjelserne, idet de kan være Head Judge ved 

internationale B-konkurrencer. 

Fra 2020 styres dommeruddannelse centralt fra GymDanmark, hvorfor de enkelte dommere er blevet 

bedt om at udarbejde en kortsigtet og langsigtet udviklingsplan til brug for planlægning af 

overholdelsen af seks danske internationale dommere. 

 

 

Rytmisk Sports Gymnastik  

Årets gang hos RSG’erne har været arbejdsomt, mange gode resultater, mange dygtige piger i alle aldre, 

god fremgang på mange områder. 

Vores årlige seminar er nu blevet endelig fast-forankret: vi afholder det sammen med Grand Prix Rytme 

og AGG. Og i år afprøvede vi en helt ny struktur, som gerne skulle ende ud i endnu mere samarbejde 

de rytmiske discipliner imellem, men vi savner stadig aktører fra RSG-miljøet.  

Årets konkurrencer 

Der har været afholdt følgende konkurrencer; regions-mesterskaber, nationale mesterskaber samt 

Skåne/Danmark-kampen. Vi var på udebane i Landskrona, som var en virkelig god rammer om 

landskampen. En stor delegation blev sendt af sted, 16 individuelle samt 4 grupper. Der manglede kun 

en Senior-gruppe, for at være fuldt repræsenteret, og det fantastiske skete: Danmark vandt for første 

gang i 19 år. Og sjældent har vi følt os mere danske og som ét hold. Stor tak til alle for indsatsen. Det 

viser fremgangen for RSG’en i Danmark. 

Flere piger har igen i år været til udenlandske konkurrencer og Cups. Og toppen var, at vi i juli kunne 

sende én junior-gymnaster i VM i Moskva, og senest har tre piger deltaget i VM i Baku - meget flot for 

lille DK.  Danmark var også repræsenteret ved Universaden, hvor deltagelse er i regi af Dansk Studenter 

Idræt. Alt i alt et spændende år for vores mange dygtige piger. 

Landshold 

Ungdomslandshold 

I 2018 mødte 20 gymnaster op til udtagelsen, og 12 blev udtaget til efterfølgende 3 dags- + 1 weekend-

træning. Træner for Ungdomslandsholdet har igen været Katja Thygesen, og i hendes fravær har 

Christina Rasmussen taget flot over.  
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Landshold 

Alua Bekturova står stadig for vores landholdstræninger, seks af slagsen i sæsonen 2018/19 og igen nu 

i 2019/20. Der blev indbudt til en fortræning i juni og udtagelse i august. 19 piger dukkede op.  

Vi har de sidste par år rykket 2 af årets landsholds-samlinger til Esbjerg, da der pt er en del gymnaster 

fra det jyske. 

Camps 

Som et nyt tiltag blev der afholdt camp i september med to internationale instruktører, der dækker 

både RSG og AGG. Indholdet af campen var den basis som de internationale instruktører kan se at 

danske udøvere mangler nemlig ballet, kropsbevægelser og dansesekvenser. Desværre var der ingen 

deltagelse af foreninger, der kun dyrker RSG. 

Dommere 

Der blev afholdt dommerkursus i november, og i januar fik dommerne mulighed for at teste sig selv af i 

forbindelse med en landsholdstræning, en god måde at få afprøvet en anden kategori, end den man 

normalt plejer at dømme. Et par nye dommere dukkede også op, men vi har stadig brug for flere til at 

løfte den vanskelige opgave.  

Dejligt at vi har en international dommer, Sofie Jørgensen, så vi ikke er afhængige af udenlandsk hjælp. 

Sofie har dømt, når vi har haft danske gymnaster i vælten, senest ved VM i Baku. 

Stor tak til alle for det flotte arbejde i RSG’ens tjeneste. 

 

TAK 

Til slut vil vi gerne takke alle jer i det rytmiske miljø, for uden jer sker der ingenting i miljøet. I er alle 

ildsjæle, som gør en forskel, uanset om I er instruktører, dommere eller medlem af en arbejdsgruppe. 

En stor tak skal også lyde til medarbejderne på GymDanmarks kontor for jeres hjælp til os frivillige. En 

speciel tak til Espen Larsen, der hjælper os med tilmeldinger, kalenderopdatering og diverse 

korrespondancer med de internationale forbund. 

Vi glæder os til at komme i gang med endnu en travl sæson, hvor der skal fokuseres på vores 

godkendte pitch, at få RSG miljøet til at deltage i vores fælles tiltag for AGG og RSG, således at vi kan 

løfte dem begge samt få tilrettet vores konkurrencestruktur og reglementet på baggrund af 

sommerseminariets workshop.  
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Regnskab og budget 2018/2019 
 

 

    
  Realiseret      Budget   Budget 

  2018     2018   2019 

Udvalget for Rytmisk Gymnastik                 

Diverse indtægter     0     0   0 

Kursusindtægter     0     0   0 

                  

Indtægter i alt     0     0   0 

                  

Egne kurser     0     0   0 

Møder og administration     -43.994     -41.000   -46.000 

Øvrige udgifter           -5.000   0 

                  

Udgifter i alt     -43.994     -46.000   -46.000 

                  

Resultat, Udvalget for Rytmisk Gymnastik     -43.994     -46.000   -46.000 

                  

Grand Prix                 

Startgebyrer     6.480     0   0 

Kursusindtægter     96.405     141.000   141.000 

Arrangementsindtægter     494.377     525.000   528.000 

                  

Indtægter i alt     597.262     666.000   669.000 

                  

Mesterskaber og konkurrencer i DK     -136.140     -179.000   -168.000 

Møder     -14.296     -6.000   -6.000 

Egne kurser     -104.197     -135.000   -135.000 

Projekter     0     0   -3.000 

Øvrige udgifter     -5.729     -12.000   -9.000 

                  

Udgifter i alt     -260.362     -332.000   -321.000 

                  

Resultat, Grand Prix     336.900     334.000   348.000 
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  Realiseret      Budget   Budget 

  2018     2018   2019 

Rytmisk Sports Gymnastik                 

Startgebyrer     0     0   0 

Arrangementsindtægter     69.571     58.000   73.000 

Landsholdsaktiviteter     144.510     111.000   115.000 

Kursusindtægter     9.230     13.000   32.000 

                  

Indtægter i alt     223.311     182.000   220.000 

                  

Mesterskaber og konkurrencer i DK     -26.927     -44.000   -44.000 

NM og landskampe     -88.078     -109.000   -82.000 

Fællestræninger/lejre og lignende     -85.655     0   -56.000 

Internationale møder/tekn. Kongresser/kurser     0     0   0 

Egne kurser     -2.247     -13.000   -21.000 

Overført til 2017     0     0   0 

Møder og administration     -2.316     -1.000   -1.000 

Øvrige udgifter      -2.864     -5.000   -6.000 

                  

Udgifter i alt     -208.087     -172.000   -210.000 

                  

Resultat, Rytmisk Sports Gymnastik     15.224     10.000   10.000 
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      Realiseret      Budget   Budget 

      2018     2018   2019 

Æstetisk                  

Startgebyrer     0     0   0 

Arrangementsindtægter     331.150     177.000   183.000 

Øvrige indtægter     0     21.000   2.000 

Fællestræninger/lejre og lign.     0     57.000   58.000 

Kursusindtægter     1.100     3.000   9.000 

                  

Indtægter i alt     332.250     258.000   252.000 

                  

Mesterskaber og konkurrencer i DK   -39.348     -76.000   -70.000 

Fællestræninger/lejre og lign.     -60.586     -50.000   -49.000 

Internationale møder/tekn. 

Kongresser/kurser     
-166.362     -42.000 

  
-9.000 

Dommerdeltagelse ved int. 

Konkurrencer     
-36.733     -38.000 

  
-71.000 

Øvrige     -2.864     -4.000   -6.000 

Egne kurser     -200     -3.000   -6.000 

Møder og administration     -3.735     -13.000   -13.000 

                  

Udgifter i alt     -309.828     -226.000   -224.000 

                  

Resultat, Æstetisk     22.422     32.000   28.000 

                  

                  

                  

Resultat, Rytmisk Gymnastik     330.552     330.000   340.000 
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Regnskab og budget 2019/2020 
 

 

Realiseret                  

pr. 31/8 2019  Budget 2019  Budget 2020 
      

Indtægter      

      

Drift      

      

Uddannelse og kursus  68.580  113.000  149.000 

Arrangement og events  15.475  0  0 

Konkurrencer  611.755  784.000  670.000 
      

Drift indtægter i alt 695.810  897.000  819.000 

      

      

Strategi      

      

      

Landshold 104.915  182.000  177.000 

IT-udvikling  0  0  50.000 
      

Strategi indtægter i alt 104.915  182.000  227.000 

      

      
Indtægter i alt 800.725  1.079.000  1.046.000 
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Realiseret              

pr. 31/8 2019 
 

Budget 2019  Budget 2020 
      

Udgifter      

      

Drift      

      

IT  0  19.000  19.000 

Politik 20.653  59.000  61.000 

Uddannelse og kursus  16.045  96.000  167.000 

Konkurrencer 183.705  290.000  304.000 
      

Drift udgifter i alt 220.403  464.000  551.000 
      

      

Strategi      

      

      

Landshold 217.651  275.000  218.000 

IT-udvikling  0  0  50.000 
      

Strategi udgifter i alt 217.651  275.000  268.000 

      
Udgifter i alt 438.054  739.000  819.000 

      

      
Nettoresultat 362.671  340.000  227.000 
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