
Kim Kløve Lassen takker af som formand for Udvalget for TeamGym 

 

Efter 10 år i Udvalget for TeamGym – heraf to år som formand, har Kim Kløve Lassen valgt at 

stoppe i udvalget. Dog fortsætter Kim som Præsident for Europamesterskabet i TeamGym, som 

afvikles til april 2021 i Danmark.   

 

”Jeg har for få dage siden meddelt, at jeg trækker mig som Formand for TeamGym. Efter 10 

gode år i UTG har jeg truffet beslutningen om at stoppe. Jeg synes, det er bedst for TeamGym, 

at der kommer en formand ind, som har mere tid til opgaven end mig. Jeg står med et 

krævende karrierejob i Coop, bliver far lige om lidt og skal til at bygge hus, så der er fart på. 

TeamGym-miljøet og udvalget fortjener én, som har mere tid end jeg har, og det vil jeg gerne 

gøre plads til.  

 

I min tid i udvalget har jeg været med til at afvikle EM tilbage i 2012, været drivkraften bag det 

professionelle konkurrence set-up og redskabs-set up, samt den nye konkurrencestruktur. På 

baggrund af den tidligere partnerskabsaftale omkring landsholdene har jeg været med til at 

videreudvikle og skabe den største partnerskabsaftale omkring Landsholdene med otte 

efterskoler og to foreninger, som har skabt nye muligheder og vilkår for landsholdene frem til 

2022. DM i TeamGym har været mit helt store hjertebarn og gennem de sidste fem år har jeg i 

samarbejde med udvalget fået skabt et DM uden sidestykke – det er blevet et storslået event, 

som trækker op mod 3.000 tilskuere til hvert år. Og sidste bedrift for denne gang bliver at være 

i spidsen for EM på hjemmebane til april 2021.   

 

Hold op, jeg er stolt af at have været en del af udviklingen i TeamGym i så mange år. Jeg vil 

bare så gerne sige tak til foreninger, samarbejdspartnere, dommere og udvalget for at dele 

min passion, drivkraft og mine ideer – sammen har vi rykket TeamGym hen hvor vi er i dag, og 

det sgu er vildt! Jeg glæder mig til at følge den videre udvikling på sidelinjen, og jeg forlader jo 

heller ikke bare TeamGym for der venter en kæmpe opgave med at være Præsident for EM på 

hjemmebane og det skal nok blive det vildeste, største og fedeste EM. Vi ses i hallerne derude 

– tak for al sparring, gode snakke og dialog – I vil altid være min TeamGym familie” 


