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Mødedato:  Søndag 1 Marts  10 til 15  Der er lidt morgenmad kl.9.15 

Mødenavn: Udvalgsmøde   

Sted: Dalum Hallen 

Referant: Poul 

Afmelding:   Kamine, Finn, Natascha og Maja  

 Dagsorden Beslutning Ansvar 

1 GymDanmark 
 

Træning i udlandet  
Elite chef 
Konkurrence samling 

Tema møde 2-2-2020  
 

A/ Jeg vedhæftede en invitation 
fra kroatien om leje af 

sportfaciliteter i kan bruge den 
som i vil. 
 

B/ Helge Fisker fra GymDanmark 
har sent en inbydelse til 

trænersympositum 18 og 24 
marts  Se bilag 1. Finn tager med 
den 18  

 
C/ Ny administrativ organisation 

2020  Se bilag 2. 
 
D/ GymDanmark vil lave en fælles 

DM i Ålborg uge 25 2021. I lighed 
med det der var i Odense . 

Vi blev enige om at lægge op til at 
lave en ekstra konkurrence 
(Danick Acro Open) hvis der er 

interesse blandt foreningerne 
 

E/ Der var ingen af os tilstede 
som deltog i Tema mødet derfor 

ingen referat fra det møde. 
 

Poul 

 

2 

Oplevelser siden sidst. 

 

 

 

 

 

 

Alle 

3 Økonomi 

(Rapport vedhæftet) 

Status 

Budget 2020/21 

Nye projekter 

Transport og andre udlæg 

 

 

Pia er nu helt inde i økonomien, 
og vil sideløbene med 
GymDanmark regnskabet kører et 

meget mere detaljeret regnskab 
så alle bedre kan følge 

pengestrømmen. 
 
 Budget 20-21 er godkendt med 

de rettelser som er blevet indført. 

Pia 
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I budgettet er der sat penge af til 
nye dommerskjorter.  
Jeg vil meget gerne have hjælp til 

at finde de rigtige størrelser. 
 

Pia vil gå ind og hjælpe Finn med 
at stille budget og regnskab op for 
Talent og Elite. 

 
Pia har sendt bilag ud som skal 

bruges hvergang I har udlæg og  
kørsel. 
   

4 Talent & Elite 

 (Rapport vedhæftet) 

Samlinger/Udtagelse 

Rejser 

Økonomi 

Langsigtet plan for udvikling 

 

 
Vi mangler den langsigtede plan 

for vores bedste acrobater. 

Udvalget ønsker at Talent og Elite, 

sætter navne på de forskellige 

opgaver som I har i kassen. 

Der må kunne findes midler 

udefra, til at lette egenbetalingen 

for gymnasterne, her tænkes på 

sponsorater og fonde 

Da jeg ikke kan være tilstede til vores møde, kommer 

der lige et par fra ord mig i forhold til dagsorden. 

 

Udtagelse til næste års hold vil blive den 20 juni i 

Dalumhallen. Der vil komme et skriv ud til foreningerne 

om have vi vil kigge efter i år. Og som aftalt ved sidste 

møde vil vi have focus på 11-16 samt 12-18 og vi vil 

også give plads til nogle få dygtige senior. 

Overvejer at få vores udenlandske træner til at deltage i 

udtagelsen. 

 

Til DM  vil Janni og Camilla have øjne åbne for 

talenter, som vi vil pege på. 

 

Jeg deltager i DIF mødedag omkring talent udvikling 

den 18 marts i Brøndby. 

 

Portugal turen er der meget godt styr på og når den er 

vel overstået, kommer der et lille skriv om den. 

 

Jeg har sendt et regnskab jeg har ført, således at I kan se 

hvordan det ser ud i år. 

 

Næste sæson vil samlingerne kun blive en 

dagssamlinger for talentlandsholdet. 

 

Når vi så har udenlandske træner på, vil vi stadig tilbyde 

om søndagen at andre kan komme ind og her må dem 

fra talentlandsholdet, så tilmelde sig på lige fod med 

andre. 

Finn 
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Der vil sikkert blive tale om noget overnatning, men 

igen er det noget man skal tilmelde sig, andre vil så også 

kunne tilmelde sig denne overnatning. 

 

Måske vi skal have udenlandske træner på 3 gange om 

året. 

 

 

5 Dommere / Regler 

Dommer honora. 

Acro Cup 

Dommerudvalget. 

Arbejdsfordeling 

 

 
Dommerhonora er fastsat tidliger. 

 
Dommerkursus. Dommerudvalg 

skal kun tage sig af kursus, ikke 

det praktiske. 

 

AcroCup Dommerudvalg med 

flere tager sig af program og 

bedømmelse, ikke det praktiske. 

 

Der efterlyses en resultatliste fra 

AcroCup. 

 

Forslag til næste års 

dommerprøve Kunne man få facit 

på prøven, eller kunne man efter 

prøven gennemgå den.? 

 

Natascha 

6 Events 

(Rapport sendt ud) 

Konkurrencer plan 2020 

Hvidbog for store 

konkurrencer og fest 

Arbejdsfordeling 

 

 

Det praktiske ved dommerkursus 

skal Kursus eller Event tage sig af. 

 

Acrocup arrangeret af Event 

sammen med foreningen. 

 

Anders fortalte om alle de 

problemer han har med Slagelsee 

Kommune i forhold til lokaler og 

bespisning til MajCup, Det skal nu 

nok lykkes 

 

Der kom forslag op om en 

rotationsordning, som gælder alle 

vores event, Pia og Karina 

kommer med et oplæg. 

Anders 



  

          REFERAT Sports Acrobatik 

        Udvalgsmøde  9    Referat                                                            

 
 

 

4 

 

 

Vi skal snart have sat værts 

foreninger på vores event til 

næste år. 

 

 

 

7 Kursus 

(Rapport vedhæftet) 

Trænerkursus. 

Gym inspiration 

Arbejdsfordeling 

 

 Kamine 

8 Udvikling 

(Rapport vedhæftet) 

Startpakke  

Video m.m. 

Nye foreninger 

 

 Vi skal i gang med at gøre mere 

på de sociale medier. Vi skal  lave 

vores egen hjemmeside  på 

Instagram og Twitter 

GymDanmar har vist en kode som 

vi skal have finger i, for at komme 

videre  Jeg tager kontakt. 

Karina 

9 Teknik 

Resultatformidling 

Resultatskrivning 

 

Daniel vil lave en stor kasse med 

alle vores ting og vil også 

transporter den rundt. 

Forslag om at indkøbe en stor tv 

skærm og ledninger så vi selv kan 

klare vores problem med tv i 

træningshal. 

Forslag om at alle dommerskjorter 

også bliver en del af Daniels kasse  

Foreningsskilte er blevet væk sidst 

de blev brugt var i Fuglebjerg. 

Daniel 

10 Program 

AcroCup 

Førtilmelding 

 

Førtilmelding viser at der er ca. 

lige mange deltager ved SM og 

FM/ JM og ved MajCup og DM 

Desværre er der meget få i Age 

Maja 
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gruppe.  

 Eventuelt  

 

Alle 

7 Næste Møde 

Kalender 

Lørdag den 2 Maj i Slagelse  

(MajCup) 

 Afbud fra Karina 

Alle 

 

RAPPORT. 

Økonomi 

Jeg er kommet godt i gang med regnskab og budget. Det har taget lidt tid og kræfter at komme ind 

i kontering af diverse bilag, men jeg kan nu se strukturen i det. 

 
Jeg er færdig med budget 2020 og dette er godkendt af Gymdanmark - vi skal stadig slutte på et 
resultat 2020 på kr. 50.000, men det er nu delt op imellem de forskelle afdelinger. 
 
Jeg har aftalt med Gymdanmarks regnskabsafdeling at vi betragter dette som år 0, og lærer af 
udgifterne fra i år. 
 
Jeg tager budgettet og årsregnskabet med til vores næste møde og fortæller kort om dette. 
 
Talent og elite 
 
Vi har siden sidst haft 3 samlinger, hvor 2 af dem har været med træner fra Belgien og en samling 
hvor koreograf Marie Keiser har deltaget. 
På samlingen lige før jul, måtte vi sige farvel for denne gang til et mixpar og et pigepar, da vores 
vurdering var at der ingen udvikling var. 
Vi har haft gymnaster i Dressen og der er tilsendt et referat fra denne tur, så den må du lige 
vedhæfte Poul. 
Vores kursus dag om søndagen, er stadig i udvikling og vi arbejder på at lave lidt flere ændringer 
til næste gang. 
I mine samtaler med acrobaterne, kommer det tydeligt frem, at det som holder de ældste 
gymnaster fast i acroen, er at vi netop har dette hold, det betyder meget at de kan mødes med 
andre acrobater i samme aldersgruppe. Selvfølgelig kan det gøres i andre sammenhæng, men 
nok vigtigt at vi sørger for at vi har noget at tilbyde de ældste acrobater. 
Vi har i teamet sagt farvel for denne gang til Maja, måske hun vender tilbage på et tidspunkt, hvor 
tiden mere er til det. Så tak for indsatsen for denne gang Maja. 
Vi i talentlandsholds teamet, holder et møde til majcup, hvor næste sæson kommer på plads. 
Udtagelse bliver 20 juni på fyn. 
 
Kursus 
 
I løbet af foråret skal jeg udarbejde lærervejledninger til GymTræner 1 Acrobatik. Derudover skal 
der findes endnu en underviser der kan afholde uddannelsen, så hvis I har oplagte kandidater må i 
meget gerne give mig en melding. 
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I forhold til trænerkursus i juni er jeg lige nu i dialog med Melanie Sanders fra UEG og vi er ved ar 
få stablet det på benene. 
 
Udvikling 
 
Startpakkerne er også godt i gang. Jeg har lavet en lektionsplan over nogle træninger som er klar 
til at blive prøvekørt i en forening. Elisa, som jeg samarbejder med, skal finde et par foreninger 
som vi kan testkøre i (i må meget gerne sige hvis i kan komme i tanke om nogen oplagte vi kan 
spørge). Jeg er på nuværende tidspunkt i gang med at planlægge video af de momenter og andre 
sekvenser der henvises til i lektionerne så de foreninger der skal prøvekøre lektionerne kan få 
nogle videoer med (så det bliver så tæt på det rigtige produkt som muligt). Jeg har aftale med 
gymnaster jeg må filme til disse videoer så det får jeg stablet på benene lige om snart  
 
Dresden Rapport 2019 
 

Orienteringsrapport – Zwingers Cup Dresden 5-8 december 

Vi fra trænerstaben i landsholdet har haft en skøn tur, og da vi ikke var så mange tilmelde har 

det også 

været hyggeligt at kunne bo sammen. 

Vi havde valgt at vi skulle bo i en lejlighed for at holde udgifterne nede. Denne beslutning er vi 

meget glade 

for at vi valgte, da det har gjort at vi skulle arbejde meget sammen, her tænkes på 

koordinering om mad, 

transport til konkurrencen og ønsker om sengetider m.v. 

Budgettet blev først sat til et højere beløb, idet den første reservation til lejligheden var dyrere 

end først 

antaget, derfor har der også været plads til mad, og stadig fået flere indtægter ind, end 

udgifter. Se evt. 

vedlagt regnskab. 

Vi havde valgt at mødetidspunktet i Dresden var ca kl. 15:30, den var blevet fast sat da der var 

træning 

torsdag aften inden konkurrencen fredag. Vi var blevet forespurgt om det kunne have 

interesse, og da 

vores gymnaster ønskede det, valgte vi at efterleve dette. Det betød dog at vi skulle tidligt op 

og med de 

forskellige færger kl. 7 i henholdsvis fra Rødby og Gedser. 

Informationen fra konkurrencestedet, har været meget mangelfuld, så som at den korrekte 

starteliste først 

kommer på selve konkurrencedagen om fredagen, jeg er ikke blevet orienteret om at jeg skal 

sidde 

dommer og træningen om torsdagen ikke er samme sted som konkurrencen, og ved et 

tilfælde spørg vi en 

der er på træningsstedet og får orientering om at konkurrencen holdes andetsteds. 

Trods dette har vi haft en lærerig tur og fået meget viden vi kan bruge i vores videreforløb. 

Fredag 6/12, Første konkurrencedag 
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Balance for trioen Majse, Siv og Freja 

Tempo for parret Sofie og Signe 

Selvom der var mange sommerfugle i maverne på pigerne, var denne dag deres mest 

succesfulde. 

De præsteret godt hele konkurrencen, men denne dag gjorde at vi fik et trofæ med hjem til 

Danmark, da 

Signe og Sofie lavede den højeste karakter for alle seniorer, i alle kategorier balance, tempo 

og kombineret. 

Lørdag 7/12 

Tempo for trioen Majse, Siv og Freja 

Balance for parret Sofie og Signe 

En svær konkurrencedag da trioen allerede startede med 1,0 i overdommer fradrag da de 

manglede en 

salto som spring. Men da pigerne komme af gulvet får de 4,0 i overdommer fradrag. Det 

skabte undren og 

da jeg taler med CJP´en er der tale om en tastefejl, dette gør at pigerne kvalificere sig til 

finalen om 

søndagen. 

Signe og Sofie var utilfredse med deres præstation, da de lavede fejl. Dog var fejlene ikke så 

store at deres 

konkurrence skulle slutte, da de også kvalificerede sig til finalen, om søndagen. 

Søndag 8/12, Finalen 

 

Alle vores gymnaster gør det bedste de kan men det er desværre ikke nok til en podie plads. 

Refleksion af konkurrencen 

Der er nogle ting som vi har lært på denne tur, at vi ikke har fået kigget 100 procent i 

sømmene og derfor vil 

vi gerne komme med et forventningsskriv til foreningstræneren. 

Vi har tidligere været til konkurrencer i udlandet, men ikke deltaget i finale hvor det kun var 

de 7-8 bedste 

der gik videre. Her har det arbejde Acro Danmark har lagt i pigerne givet pote, ide de begge 

rutiner slår 

konkurrenter. 

Vi kan takke os selv for det gode arbejde vi lægger i acroen og er det første skandinaviske land 

der deltager 

ved store konkurrencer. Vi har selvfølgelig stadig lang vej endnu, men progressionen er 

opadgående og 

denne skal vi formå at holde fast i. 

Vibeke 

 

 

Event. 
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Acro Cup Vest har vi måttet aflyse, da der kun var to foreninger der kunne deltage. 

Grunden til dette er, at vi var alt for sent ude med dato. Det skyldes, at vi ikke gode nok til 

at snakke sammen mellem de forskellige arbejdsgrupper, at de ting sker. 

 

Acro Cup øst er blevet afholdt. Der er kommet flere foreninger med, det vil også sige flere 

gymnaster der deltager i forhold til sidste år. 

Vi skal bare prøve at se, om vi ikke også kan få ODK og Roskilde med. 

Jeg er blevet kontaktet omkring resultaterne, om de ikke bliver lagt op på Gymdanmarks side. 

Det blev de i 2017 og 2018, så det bliver vi nok nødt til at gøre igen. 

 

Der arbejdes på at holde Acro Cup på Sjælland og Jylland den 21. november 2020. 

 

Omkring Acro Cup i forbindelse med dommer kursus, det fungerer ikke, da vi ikke er gode  

nok til at få snakket sammen mellem de to arbejdsgrupper, om hvem der gør hvad. 

Nu har vi prøvet i 3 år og det er det samme problem hvert år, og det gør ingen forskel, 

hvor det bliver afholdt henne. 

Mit forslag er, at vi holder alle Acro Cup for sig selv, det gør det meget nemmere for alle at holde  

styr på, hvem der gør hvad. 

 

SM – JM – Maj Cup – DM.  

Der er blevet sendt stævnekontrakter og stævnebudget skema ud til alle foreninger, som  

skal afholde konkurrencer. Stævnebudget skal returneres 8 uger før konkurrencen. 

På vores næste møde kommer vi lige til at runde Maj Cup, da der er lidt udfordring omkring 

spisning, som kan have indflydelse på konkurrence start søndag. 

 

Til sidst arbejdes der på at finde foreninger til konkurrencer i 2021. 

 

BILAG 1 

 

Temaet for trænersymposiet: 
  
Fysisk udvikling og fysisk træning med udgangspunkt i ATK 2.0 ved Søren 
Smedegaard, Ph.d. og lektor på UCL - læreruddannelsen på Fyn og Søren er desuden 
underviser på GymDanmarks træneruddannelser. 
Talentudvikling i Ishockey med fokus på fysisk træning og udvikling ved Olaf Eller, 
talentchef og U18 landstræner i Danmarks Ishockey Union. 
  
Målgruppe 
Vi ønsker at skabe en stærkere kultur med videndeling og erfaringsudveksling, og give 
trænere ny viden inden for langsigtet talentarbejde. 
Deltagere på trænersymposierne er trænere, der arbejder med talenter i et langsigtet 
perspektiv. 
Deltagelse og forplejning er uden beregning. 
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Der kan være begrænsning på deltagerantallet. Pladserne bliver tildelt efter først til mølle-
princip. 
Denne invitation kan sendes videre til relevante trænere. OBS: Husk at ændre 
deltagernavn og mailadresse i tilmeldingsmodulet. 
  
Formål 
På trænersymposierne bliver deltagerne mødt af oplæg fra kapitelforfatterne til bogen 
”ATK 2.0 – Træning af børn og unge”. Derforuden får deltagerne mulighed for at møde og 
indgå i sparring med engagerede talentudviklere fra andre idrætter. 
Kort sagt er formålet at: 

       Opkvalificere talentarbejdet i dansk idræt 

       Skabe mulighed for deling af ny viden og erfaringsudveksling 

       Drøfte af fagligt relevante temaer 

  

Tilmelding: 

  

Brøndby d. 18. marts 2020 kl. 09.00-15.15 

https://www.conferencemanager.dk/sympmarts/arrangementet.html 

  

Vejle d. 24. marts 2020 kl. 09.00-15.15 

https://www.conferencemanager.dk/symposiumvejle/arrangementet.html 

 

 

BILAG 2 

 
Administrativ organisering 2020 

Fremover vil GymDanmarks disciplin-aktiviteter være delt op i nationale aktiviteter, samt talent- elite- og 

landsholdsaktiviteter. I daglig tale kaldet den Nationale afdeling og den Internationale afdeling. Den 

nationale afdeling understøtter aktivitetsudvalgenes aktiviteter så som konkurrencer, inspirationskurser, 

camps, opvisninger osv. Til at supportere dette oprettes en national afdeling under ledelse af Anne Nørkjær 

Werner. Den internationale afdeling ledes af Helge Fisker 

 

.”Den internationale afdeling”  

Helge Fisker får som landsholdschef ansvaret for talent-, elite- og landsholdsarbejdet for alle discipliner. 

Espen Larsen tilknyttes som sportskoordinator for alle de internationale- /landsholds-aktiviteter. Derudover 

ansættes der løbende disciplinkaptajner, som alle refererer til Helge og indgår i den internationale afdeling. 

Den første stilling er allerede slået op og forhåbentlig er disciplinkaptajnen for idrætsgymnastik ansat inden 

udgangen af januar med start 1. marts. Se stillingsopslaget her 

 

 ”Den nationale afdeling”  

Da udvalgene ikke længere er ansvarlige for talent- elite og landshold, vil alle udvalgenes aktiviteter ligge i 

dén afdeling, som Anne Nørkjær Werner er chef for. Den består af Anne Wium, Pernille Hansen, Carsten 

Andersen og en vakant stilling. Kathrine Labæk hjælper, indtil den vakante stilling besættes og Espen vil 

naturligvis også hjælpe med indsigter og erfaringer. Afdelingen har det samlede ansvar for udvalgenes 

nationale aktiviteter, og Anne vil bruge den første tid af 2020 på at vurdere, hvordan arbejdet bedst 

struktureres og hvilke kompetencer, den vakante stilling skal slås op til at dække. Alle de henvendelser, I 

måtte have til jeres tidligere sportskoordinatorer skal sendes til sport@gymdanmark.dk, og så fordeler Anne 

Nørkjær opgaverne til medarbejderne. Forhåbentlig får vi hurtigt arbejdsgange og opgavefordeling på plads, 

men udvis tålmodighed og forståelse i overgangsfasen.  

https://www.conferencemanager.dk/sympmarts/arrangementet.html
https://www.conferencemanager.dk/symposiumvejle/arrangementet.html
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Økonomi 

 Pia Jensen har fremover ansvaret for alle budgetter, regnskaber og controlling. Desuden dækker hun HR-

funktionen, så alt der omhandler kontrakter og løn, skal forbi Pia. Det betyder, at I fremover sender udlæg og 

bilag til Pernille (regnskab@gymdanmark.dk), som sørger for udbetalingerne, men at alle spørgsmål i 

forhold til regnskab, budgetopfølgning m.v. varetages af Pia. 

 Konsulentgruppen  

I konsulentgruppen får vi lige straks Elisabeth Reumert tilbage fra barsel, men i starten kun på 17 timer om 

uge. Kathrine Labæk fortsætter i den første periode, så de to tilsammen dækker serviceringen af de 

Sjællandske foreninger. Betina Juul Nielsen har fortsat Hovedstaden, Tenna Nørgaard har Midt og 

Nordjylland og KarenMarie Gudichsen dækker det sydlige Jylland samt Fyn. Sanne Honoré tager sig af 

fitnessforeningerne og Anita er stadig kursussekretær. 

 

 Events  

Janne Jelstad går på barsel i slutningen af maj og der ansættes en barselsvikar til at varetage event-ledelsen af 

EM i TeamGym og VM i Idrætsgymnastik samt mindre events. Se stillingsopslaget på gymdanmark.dk. 

Josias Juliussen er ansat til kommunikation og events til og med 2021, og til august 2020 får vi også Nanna 

Vildershøj Jensen med på event-holdet.  

 

Uddannelse og kommunikation  

Pil Lindekron er ansvarlig for udvikling og afholdelse af træneruddannelserne og Anette Jentzsch er 

kommunikationsansvarlig, så der er ingen ændringer. 

 

 Bevæg Dig For Livet - Fitness  

Fra Bevæg Dig For Livet – Fitnessprojektet, har vi fornøjelsen af fitness-konsulenterne Ruben Lundtoft og 

Charlotte Agergaard og kommunikationskonsulent Katja Karlsen, som alle har kontorplads hos 

GymDanmark. Projektleder Trine Hagemann har en fast ugentlig arbejdsdag i Brøndby – og de øvrige 

projektmedarbejdere kommer heldigvis jævnligt forbi til møder eller arbejdsdage 


