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Mødedato: 29.11.2019 
Mødenavn:  UIG-møde 
Sted:          Idrættens Hus 
Til stede:    Holger Himmelstrup, Jørgen Beck-Bang, Helle Buus, Ralf Petersen, Ann Krogsgaard, 

Trine Gilberg, Lotte Unnerholm og Jakob Maagaard. 
Ditte Okholm-Naut, Anette Jentzsch og Helge Fisker deltog under første punkt 
(orientering). 

Referat:  Jakob Maagaard.   
 
Orientering 
Ditte og Helge gennemførte en orientering vedr. den beslutning bestyrelsen i GymDanmark har 
truffet om det fremtidige talent og elite arbejde, og hvilken betydning, det vil have for 
idrætsgymnastik fra 1.1. 2020 og i fremad, samt at hovedbestyrelsen har besluttet, at fremover 
skal ingen udvalg i forbundet beskæftige sig med talent- og elitearbejde. Derefter, blev der 
mulighed for at stille spørgsmål fra udvalget. 
 
Der var en generel frustration blandt UIG´s medlemmer over, at hovedbestyrelsen er gået ind og 
har ændre i de budgetter, der blev vedtaget på Repræsentantskabsmøde ultimo oktober i år – og 
at dette er sket uden på nogen måde at have inddraget UIG. UIG udtrykte klar forventning om, at 
Ditte Okholm og Helge Fisker som forbundsansatte bringer denne utilfredshed videre til 
hovedbestyrelsen. 
 
UIG fremsatte meget klare og tydelige holdninger om, at disse beslutninger vil have meget store 
konsekvenser for de nuværende elitegymnaster, hvorfor UIG kraftigt henstiller, at 
hovedbestyrelsen planlægger en overgangsfase, så vi ikke taber vores nuværende senior og junior 
gymnaster. Dette vil være en stor katastrofe for idrætsgymnastik i Danmark.  
 
I forlængelse af dette, er der et ønske fra UIG om, at der indgås en samarbejdsaftale med vores 
nuværende landstrænere frem mod VM2021, så deres arbejde de seneste par år ikke er spildt. 
 
UIG ønsker også en yderligere præcisering af ”discpilinkatajnsrollen” og hvilke fageksperter, der 
skal trækkes til Danmark, så de bedste trænere i Danmark også kan få løftet deres niveau under de 
planlagte Camps, samt hvilken økonomisk ramme, dette skal afvikles under. 
 
Efter orientering omkring det nye talent- og elitearbejde, forlod Ditte, Anette og Helge fra mødet. 
 
Jakob orienterede ganske kort omkring klubmøderne, der var afholdt med Gefion, København i 
slutningen af 2018 og mødet med AIG, Aalborg i oktober 2019. Overordnet var det nogle positive 
møder, hvor samarbejdet mellem udvalg og klubber blev forsøgt italesat. 
 
Opgavefordeling 
Opgavefordeling i UIG 2019/2020 blev udskudt til næste møde, grundet minimalt tid og et ønske 
omkring en afklaring med hovedbestyrelsen, omkring talent og elite arbejdet. 
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Uddannelse 
Uddannelsesweekend blev ganske kort præsenteret, men yderligere snak udskydes til, at der 
kommer en afklaring omkring talent og elite arbejdet. 
 
Jakob orienterede om det indledende arbejde omkring FB-Curves og fortalte, at der var et ønske 
fra MIG-miljøet om, at der skulle indgå et samarbejde vedr. træner- og dommeruddannelse. KIG 
ønskede at få en prøveperiode på FB-Curves før de kunne tage stilling til, om det kunne være 
interessant. Jakob undersøger med FB-Curves, om dette er muligt og informerer UIG om dette til 
næste møde. 
 
Konkurrence/Kalender 
Kalenderen er overdraget til Dorthe Wiedenbein, men der skal være en kontaktperson i UIG. Indtil 
opgaverne er fordelt, overtager Jakob denne opgave. 
 
Det blev besluttet, at dispensationer sendes direkte til reglementsgrupperne, som fremsender en 
indstilling til UIG. Dermed forventes der en forbedring af den hidtil håndtering af disse sager. 
 
Konkurrencekontrakter blev kort præsenteret af Lotte, men hun fremsendte dem til Jørgen og 
Holger til gennemlæsning. Der ønskes, at de give en hurtig feedback, så konkurrencekontrakter 
kan blive lagt op på GymDanmarks hjemmeside snarest. 
 
Derudover, ønsker UIG at få fastholdt navnet ”konkurrencekontrakt” også selvom dette ikke er i 
overensstemmelse med resten af GymDanmarks dicipliner. Dette arbejder Lotte videre med, 
eventuelt støttet af Jakob. 
 
I forhold til kommunikation til klubberne skal det være tydeligt, at konkurrencerne er en hjælp til 
klubberne, når de afholder konkurrencer. Dette er ikke en ny omgang regler, som skal trækkes ned 
over hovederne på klubberne. Derfor bruges 2020 som et testsår, og UIG vil opfordre klubberne til 
at komme med feedback løbende, så vi kan lave en endnu bedre version i 2021. 
 
UIG skulle have truffet en beslutning omkring en indskærpelse af reglerne for danske mestre, som 
ikke er danske statsborgere. Denne beslutning er udskudt til næste møde grundet manglende tid. 
 
Der ønskes en optimering af resultatindtastning, idet der bruges rigtig mange midler på 
dommersedler. UIG vil derfor anvende overskydende midler i 2019 til indkøb af 20 Ipads, som skal 
være oplagt med 10 stk. på Sjælland og 10 stk. i Jylland. Den primær ansvarlige for denne opgave 
er Ann. 
 
Derudover, går Jørgen i gang med at programmere en App, som taler sammen med GymScore. 
 
UIG har besluttet, at man fastholder, at der skal være 5 gymnaster tilmeldt konkurrencen i en 
given aldersgruppe, inden der gives et fuldt medaljesæt. Hvis dette ikke er tilfældet, gives der kun 
all-round medaljer. 
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Kommunikation 
Trine går i gang med at lave en kommunikationskalender, der er i overensstemmelse med den 
oplagte kalender på GymDanmarks hjemmeside. Dermed sikres der en øget indsats i forhold til de 
sociale medier. 
 
UIG har besluttet, at der gives mulighed for, at klubberne kan bestille flere IG-plakater igennem 
GymDanmark og udgiften for dette dækkes af UIGs budget for 2019. Lotte er primær ansvarlig på 
denne opgave. 
 
Lotte informerer om anvendelse af pop-ups til konkurrencerne, men hun er i tvivl om der er nogle 
placeret i Jylland. Dette undersøges af Jakob. 
 
UIG har besluttet, at der skal indkøbes en GymDanmark trøje samt en t-shirt til UIG-
medlemmerne. Dette skulle gerne resultere i en øget ”GymDanmark synlighed” til 
idrætsgymnastik konkurrencerne. Lotte er primær ansvarlig for at kontakte Janne og undersøge 
mulighederne. Udgifterne til dette skal dækkes af 2019 budgettet. 
 
UIG vil gerne kobles på som Bcc til alle de mails der sendes ud til idrætsgymnastik klubberne. 
Jakob er primær ansvarlig på denne opgave. 
 
UIG ønsker at ”kontoret” skal sætte fokus på deres miljø/CSR politik. På nuværende tidspunkt 
lever den ikke op til de forventninger, der er i samfundet. Lotte kontakter kontoret mhp. at få i 
tale sat problemet. 
 
Økonomi 
Jakob orienterer om overdragelse af økonomien til kontoret i GymDanmark. En yderligere plan for 
dette tilgår. Jakob informerer om dette til næste møde. 
 
Jakob orienterer om mulighederne for UIG-medlemmer kan få dækket eventuelle udgifter ved 
transport. Ann fremsender et bilagslink til UIG-medlemmerne snarest. 
 
UIG har besluttet at give personlig støtte til de gymnaster, der har haft de største udgifter i løbet 
af 2019. Dette er jf. de budgetteret poster, der blev godkendt i sidste års budget. Denne praksis er 
ens for både MIG og KIG. 
 
Idrætsgymnastik for alle 
Jakob orienterer kort omkring idrætsgymnastik for alle. Der planlægges et skypemøde i december, 
hvor Lotte, Ann, Holger og Jakob deltager mhp. at få påbegyndt en proces omkring etablering af 
en/flere idrætsgymnastik efterskoler. 
 
Derudover, arbejder Helle på at finde frem til de udfordringer, der vil være ved at komme ind på 
de københavnske skoler med et idrætsgymnastik koncept. 
 
Grundet tidspres blev der ikke gået dybere ind i projektet og det blev udskudt til det næste møde. 
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Reglementsgrupper 
Jørgen og Ralf vil påbegynde arbejdet med at opdatere trin-øvelse for MIG, og det forventes 
færdigt i løbet af 2020. 
 
VM2021 
Grundet tidspres blev dette punkt ikke behandlet og udskydes til næste møde. 
 
Disciplinkaptajn 
Grundet tidspres blev dette punkt ikke behandlet og udskydes til næste møde. 
 
Evt. 
Organisationsstruktur - Grundet tidspres blev dette punkt ikke behandlet og udskydes til næste 
møde. 
 
Strategiarbejde - Grundet tidspres blev dette punkt ikke behandlet og udskydes til næste møde. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 


