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Mødedato:  søndag 24 november 10 til 15 Der er lidt morgenmad kl.9.15 

Mødenavn: Udvalgsmøde   

Sted: Dalum Hallen 

Referant: Poul 

Afmelding: Anders Daniel og Maja  

 Dagsorden Beslutning Ansvar 

1 GymDanmark 
 

Siden sidst 
 

Vi snakkede, løst om vores oplevelser ved Årsmødet 
i Brøndby og de nye tiltag som er i gang 

 Helge, den nye Elite kordinator, bliver også en vi 
skal samarbejde med og når det bliver vores tur, 
skal vi have en plan klar. 

Vi blev ved dette emne og fik taget hul på vores mål 
for toppen af vores acrobater. 

 
Age gruppe bliver fokus, og det bliver Talent og 
elite, som sammen med foreningstrænerne, skal 

finde de grupper og par som har alder og dygtighed, 
og som der kan bygges videre på, De vil blive 

spottet ved DM og vil herefter få en invitation til at 
være med på Talentlandsholdet. 
Mål er at spotte dem tidlig så vi er sikker på at de 

bliver sammen nogle år eller mere. 
 

  

Poul 

2 Oplevelser 

siden sidst. 

Dette punkt er 

uden for 

referat.  

Og er helt åben 

for alt hvad der 

rør sig i og 

omkring 

SportsAcro. I 

jeres nærhed. 

 

 

Dette punkt sprang vi over 
 

Alle 

3 Økonomi 

Status 

Budget 2020/21 

Se bilag. 1 

Nye projekter 

Transport og 

Pia skal så hurtigt som muligt sættes ind i 

regnskabet. 
Jeg aftaler et møde med GymDanmark regnskab 
torsdag den 12. december kl 14. 

Vi skal have lavet et nyt budget for 20/21 
Pia Anders og jeg kommer med et oplæg  

I må alle godt tænke igennem hvad i har brug for 
og hvor meget i forventer at tjene. 

Poul/Pia 
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andre udlæg 

 

 

Vi skal i gang med at videre udvikle acro companien 
Natascha finder priser. 
Indtil videre underskriver jeg alle bilag Når Pia er 

klar til at tage over, får i det af vide 
 

4 Talent & Elite 

Samlinger 

Rejser 

Økonomi 

 

Ved samlingen i Roskilde, var der flere trænere som 
synes der var mere fælles træning, ind kursus om 

søndagen. Vi skal nok stramme lidt op om vores 
beskrivelse af trænerdelen ved samlingerne. 
I forlængelse af pkt.1 Udtagelse/ eller prik vil blive 

umiddelbart efter DM 
Vi skal ikke glemme elite acrobaterne men det bør 

ikke være vores første prioritering.? 
Kun meget få fra holdet har meldt sig til de 2 
udenlandsrejser.? 

Vi arbejder på at få lavet budget og regnskab, så 
det vil blive mere overskueligt for Finn  

Finn vil begynde at sætte arbejdsprogram op for det 
nye hold 20/21, så vi kan være i god tid og have 
hele oplægget klar, inden Maj måned.   

 

 

Finn 

 

5 Dommere / 

Regler 

Dommer 

honora. 

Acro Cup 

Dommerudvalg

et. 

Nyt tøj evt. 

egenbetaling 

 

Vi har fundet en løsning som de fleste om bordet 
var tilfredse med. 

Der bliver ikke giver dommer honorar til 
sidedommere, hvorimod overdommer får 300 kr. pr. 

konkurrence 
Alle får kørsel (billigste måde) samt morgenmad og 
frokost. 

Overnatning og evt. fest er for egen lomme 
 

AcroCup er lidt forskelligt mellem Øst og Vest, Vi 
skal have undersøgt hvad der gør forskellen 
Der er foreninger der ikke ønsker at være med på 

grund af oplægget Konkurrence / tilbagemelding.  
Vi bliver nok nød til at være mere præcis i forhold til 

hvem og hvordan man stiller op og hvad man stiller 
op med.? 
 

Dommerkursus (gratister) vi sætter 10000,- kr. af 
på budget 

Dommere som ikke har tilknytning til en forening, 
har vi i udvalget samt alle konkurrence foreninger et 
stort ansvar for, de skal tilmeldes til konkurrencer 

og have alle oplysninger. 
 

Natasch

a 
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Nye skjorter med det rigtige logo, bliver udskudt til 

det nye budget år, jeg tager prøver med til 
dommerkursus så alle kan prøve, så får vi et 
overblik over størrelser. Vi er ikke enig om hvordan 

uddelingen skal være, og om de skal udlånes til 
konkurrencerne og opbevares centralt, eller de skal 

have dem udleveret.? 
 

6 Events 

Konkurrencer 

plan 2020 

Konkurrencer 

steder i 

fremtiden og 

hvordan. 

Hvidbog for 

store 

konkurrencer og 

fest 

 

Alle konkurrencer til og med 2023 er lagt ind i 
kalenderen. 
Nu skal der bare sættes navne på værts 

foreninger.?? 
Alle konkurrencer er ende stående og kan derfor 

afholdes hvor det skal være. Øst eller Vest, der en 
ingen bindinger, vi må dog tilstræbe, om muligt, en 
rimelig fordeling mellem landsdelene. 

 
Karina har sendt redskabsgymnastiks hvidbog, og 

jeg synes den nemt kan bruges som vores hvidbog 
blot med nogle få rettelser, Jeg håber Maja tager fat 
i den. 

 
 

Anders 

syg 

7 Kursus 

Trænerkursus. 

Gym inspiration 

Andet. 

 

Erik Juul som er vores kontakt i styregruppen er 
blevet kontaktet af UEG med en invitation til at få 

udenlanske Acrotrænere til Danmark gratis. Vi siger 
ja tak 
Og Kamine sætter et kursus op til juni. måned rettet 

mod trænere som arbejder med Intt. Klasse. 
 

På sigt skal der udarbejdes et kursusforløb som 

giver deltagerne kompetence til at undervise i de 

store tempomomenter, de drøftelser tager vi op 

senere. 

Kamine 

8 Udvikling 

Startpakke  

Video m.m. 

Nye foreninger 

 

Så blev der sat en dato for offentliggørelse af Acro 

startpakke 

Første august 2020  

Nederst er sat en ny kalender for startpakken  

Karina har udformet et manus, der mangler så hele 

filmdelen, 

vil snakke med GymDanmark om denne del. 

 

Vi blev enige om at søge den store kasse om støtte 

til foreningstiltag og pjecer Det handler om at få 

udarbejder materiale som kort fortæller om hvordan 

vi gerne vil ind og hjælpe med fælles træninger og 

Karina 
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Workshops. Instruktørløn til disse er fast med 1000 

kr.  

Karine har laver en anmodning som er sendt videre. 

Erfaringerne fra sjippepakken er, at det er afgørende at have 

lektionsplanen færdig før man begynder at filme. 

Med udgangspunkt i lektionsplanen får vi det bedste overblik 

over, hvilke øvelser, der skal filmes. 

Lektionsplanen skal indeholde 10 lektioner. 

Et forslag til en realistisk (tids)plan kunne være, at: 

   lave lektionsplanen færdig (2020) 

   udarbejde liste over hvilke øvelser, der skal filmes 

(2020) 

   tage stilling til hvilke andre elementer, der skal være 

i pakken – og give dem form (2020) 

   optage videoer (måske ultimo 2020) 

   layoute og trykke lektionsplaner (primo 2021) 

   lægge Acro-videoer i 

øvelsesbanken (https://gymdanmark.dk/oevelsesbank

/) (forår 2021) 

   oprette side på www.gymdanmark.dk om pakkens 

indhold (forår 2021) 

   LANCERE pakken (sommer 2021) – sammen med 

Idrætsgymnastik og måske også Tumbling! 

 

9 Teknik 

Resultatformidli

ng 

Resultatskrivnin

g 

 

Der skal findes nogle personer som kan stå for den 

overordnede resultatformidling, de vil få samme 

status som dommere. 

Stævneforening stiller med indtaster. 

Daniel 

syg 

1

0 

Program 

AcroCup 

Førtilmelding 

 

Der skal udarbejdes konkurrence skabelon til 

AcroCup, det vil gøre det noget nemmere for 

overdommerne. 

Før tilmelding er sendt ud, resultatet skulle gerne 

foreligge inden Jul  

Maja 

arbejde 

 Eventuelt 

Organisationspl

Organisationsplanen er ændret. 

Dommerkomiteen foresætter med samme 

Alle 

https://gymdanmark.dk/oevelsesbank/
https://gymdanmark.dk/oevelsesbank/
http://www.gymdanmark.dk/
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an Bilag. 2 besætning. 

Forslag om en begynder række som er nemmere ind 

DK1. 

Begynder (DK1) – DK2 - DK3 

Der vil blive arbejdet i dommerkomiteen med et 

forslag, det vil dog først kunne blive en realitet 

sæson 20/21  

 

7 Næste Møde 

Kalender 

Rapport 2 februar Alle 

 


