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REFERAT 

1. Valg af dirigent (Jonas Vestergaard Jensen) 

2. Beretning 

3. Regnskab  

4. Strategi 

5. Budget  

6. Indkomne forslag 

7. Eventuelt 

 

Formand Jakob Maagaard bød velkommen og præsenterede den nye landsholdschef i 

GymDanmark Helge Fisker. som kort præsenterede sig selv. 

Uddannelse 

Ærgerligt når der er aflysninger. Desværre aflyses kurserne når der er for få tilmeldte. 

Måske kan der ses på minimumsgrænsen for antal deltagere, så alternativet ikke bliver af vi 

aflyser kurserne (og dermed ikke får uddannet gode folk). 

Økonomi 

Ønske om endnu mere gennemsigtighed, herunder egenbetaling fra gymnasterne. 

Spørgsmål til hvordan fordelingen af udgifter til trænerne fungerer når KIG og MIG 

økonomi lægges sammen. Ønske om MIG-behandler til internationale konkurrencer. 

Strategi 

UIG arbejder med følgende strategiområder i 2020: 

 Idrætsgymnastik for Alle (udbrede) 

Udarbejdelse af startpakker og folkeskoleprojekt, samt efterskole samarbejde. 

Drøftelse om arbejdsgruppe i forbindelse med skoleprojekt. 

 Kursusweekend (samarbejde/videreudvikle) 

Gennemførelse af årlig kursusweekend med udenlandske trænere (fælles KIG og 

MIG arrangement) 

 Nordisk Samarbejde 

 VM2021/landshold 

Dialog om egenbetaling 
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Andre drøftelser 

Medaljer  

Til nationale konkurrencer givers der igen medaljer til alle discipliner. Det har før været 

taget ud af konkurrencen, men efter en masse feedback fra børn og deres forældre, har 

det vist sig at der ligger en stor anerkendelse i at modtage medaljer.  

Sociale medier 

De sociale medier drives og varetages i et samarbejde mellem ansatte på 

forbundskontoret og udvalget. Trine Gilberg har grebet pinden med at følge danske 

idrætsgymnasterne i stort og småt ved større aktiviteter og har oprettet en 

Idrætsgymnastik Instagram-profil. Trine opfordrede klubberne til at sende de gode 

historier til Trine UIG som kan formidles på de sociale medier. 

Andet 

- Drøftelse af brugerbetaling til mad i forbindelse med landsholdssamlinger. 

- Joao Marcus Fuglsig: Vil meget gerne involveres i VM, både omkring arrangementet 

og den sportslig indsats. Savner anerkendelse forud for konkurrencerne. Vil gerne 

bidrage med de gode ting også. 

- Drøftelse af, om det er muligt for ikke-danske statsborgere at vinde DM-titler. 

- Ønske om at udarbejde kommissorium for at afsøge muligheder for flere penge til 

brugerbetaling. Mangler ressourcer i UIG – evt. arbejdsgruppe der kan arbejde med 

det. 

 


