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Mødedato: 11.05.2020 – kl. 20:15 

Mødenavn: UIG-møde 

Sted:          Skype 

Til stede:    Lotte Unnerholm, Trine Gilberg, Ann Krogsgaard, Helle Buus, Holger 

Himmelstrup, Jørgen Beck-Bang, Andreas Peter Bøgebo, Ralf Pedersen og 

Jakob Maagaard. 

Referent:  Jakob Maagaard.   

 

Orientering 

Jakob orienterede om det videre arbejde efter ”uge 16 mødet”. Ann og Jakob har været i 

dialog med flere hovedbestyrelsesmedlemmer. I de samtaler har de givet udtryk for deres 

utilfredshed over processen, og hvordan forbundskontoret tolker den nye organisation og 

de forskellige aktørers opgaver. Hovedbestyrelsesmedlemmerne har undersøgt sagen, og 

vil løfte den til deres næste hovedbestyrelsesmøde d. 12.05.2020. 

 

Jakob orienterede om GymDanmarks håndtering af Corona krisen. Der blev lagt særligt 

fokus på kommunikationen fra kontoret, og hvordan idrætsgymnastikken kommer i gang 

igen. Der har været en kritik fra specielt MIG miljøet og dette bliver diskuteret. 

 

Udvalget synes det er beklageligt, at kommunikation til gymnasterne ikke har været bedre. 

Dette kan skyldes det nye struktur, hvor landstræneropgaven er blevet redefineret, og den 

direkte kommunikation til gymnasterne er blevet forringet. 

Trine kontakter Diciplinkaptajnen for idrætsgymnastik og indgår i en konstruktiv dialog, så 

kommunikation kan forbedres. 

 

Forud for mødet har Holger fremsendt en mail vedr. forslag til en åbningsstrategi for 

idrætsgymnastikklubberne. Denne mail videresender Jakob til Torben Kjeldsen (Totte), med 

ønske om, at initiativerne bliver diskuteret på hovedbestyrelsesmødet d. 12.05.2020. 

 

Udvalget håber på, at blive taget med på råd i forhold til en snarlig åbningsstrategi, og 

denne forespørgsel fremsendes til hovedbestyrelsen. 

 

Uddannelse 

Jakob orienterede om de nye træningsvideoer, der er blevet lagt op på GymDanmarks 

hjemmeside. Disse videoer er gratis at anvende, og bliver også brugt ved Træner 1 

uddannelsen i idrætsgymnastik. 

 

Konkurrence/Kalender 

Jørgen orienterede om den nyligt færdiggjorde kalender for 2021. Kalenderen er sendt ud 

til klubberne, som har indtil 1. august til at vende tilbage. 

Der er dog en enkelt udfordring med finalerne for ”Danmarksmesterskaber i hold”, der 

bliver afholdt efter VM. Dette tager sektionen med tilbage, og der kommer en mindre 
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revidering snarest. 

Konkurrencekalenderen for 2. halvår bliver planlagt i august, når der er yderligere 

information omkring Corona-krisen. 

 

Jakob og Ann arbejder forsat med at finde ansvarlig for de udleverede tablets, der skal 

sendes ud til klubberne. Dette arbejde bliver hurtigst muligt færdiggjort, og derefter vil 

Jørgen fremsende en kontrakt til dem. Når denne er underskrevet, fremsender Jørgen de 

20 tablets. 

 

FB-Curves licenser bliver i udgangspunktet fordelt til de klubber, der har været interesseret 

i dem. Derefter bliver det ”først til mølle”. 

 

Kommunikation 

Trine orienterede om de udfordringer, hun haft ved kommunikationskalenderen. Grundet 

de manglende konkurrencer, har det været svært at skabe nok ”content”. 

Hun er begyndt at anvende opslag for de forskellige idrætsgymnastikklubber, og 

derudover har AIG og Gefion fremsendt yderligere videoer. 

 

Trine vil udfærdige et opslag til idrætsgymnastikklubberne om at ”tagge” eller fremsende 

”content”, der må anvendes på udvalgets sociale medier. 

 

Derudover har der været en lidt uheldig oplevelse med den træningsvideo, der er 

udarbejdet af Disciplinkaptajnen og Milan. Opgaven er blevet løst halvt, og det fremstår en 

smule uprofessionelt. Trine vil kontakte Disciplinkaptajnen og indgå i en konstruktiv dialog, 

så der bliver lært af fejlene. 

 

Jakob har fremsendt et ønske til Anette om indkøb af 6 sæt roll- og popups. Tanken er, at 

der skal placeres 3 sæt i Jylland og 3 sæt på Sjælland. Denne forespørgsel afventer han 

svar på, men forventer at indkøbende påbegyndes lige efter sommerferien.  

 

Økonomi 

Ann orienterede om budgettet for 2020, og vil komme med en indstilling om at anvende 

midler på ”efterskole-konceptet”. Dette bliver godkendt af udvalget. 

 

Derudover bliver der snakket om de 40.000 kr. der er afsat til en kursusweekend. En 

yderligere beslutningen om de midler udskydes til sommerseminaret. 

 

Idrætsgymnastik for alle 

Lotte orienterede om arbejdet med efterskolerne. Udvalget er meget begejstret for 

arbejdet, der muligvis også kan overføres til folkeskolerne. Lotte og Ann påbegynder 

opstart af projektet, der forventes i gang sat efter sommerferien. 
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Helle orienterede om ”idrætsgymnastik for alle” på folkeskolerne. Der er en stor udfordring 

med at komme rigtig i gang, idet skolerne og andre interessenter ikke har det nødvendige 

overskud, på nuværende tidspunkt. Forhåbentlig kan arbejde genoptages på den anden 

side af COVID-19. 

 

AP påbegynder arbejdet med et ”idrætsgymnastik for alle” for klubberne. Han kontakter 

Dorthe og Line med henblik på at ny-/gentænke et koncept. Dette bliver fremlagt til 

sommerseminaret. 

 

Reglementsgrupper 

Ann orienterede om arbejdet med et nyt konkurrencesystem for KIG, der er blevet 

behandlet i reglementsgruppen. Udvalget var generelt positiv overfor de nye initiativer, 

men vil se et samlet udkast, før det bliver offentliggjort. 

 

Jørgen orienterede om det forsatte arbejde med opdatering af MIG trin-system. 

Ændringsforslagene var blevet lagt op på Facebook, men der var ikke kommet nogle 

direkte kommentarer på dem. Hvis denne tendens forsætter, vil der blive taget stilling til, 

om der skal gennemføres et fysisk møde i Brøndby, i efteråret. Her vil forskellige 

interessenter bliver indkaldt fra MIG-miljøet. 

  

VM2021 

Udvalget afventer yderligere information om VM2021, efter hovedbestyrelsesmødet d. 

12.02.2020. Eventuel ny information, vil blive taget med på sommerseminaret. 

 

Evt. 

 

 

 

 


