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Mødedato: 20.04.2020, kl. 20:15-22:00 

Mødenavn: UIG møde 

Sted:  Skype 

Til stede: Holger Himmelstrup, Jørgen Beck-Bang, Helle Buus, Ralf Petersen, Ann 

Krogsgaard, Andreas Peter Bøgebo, Lotte Unnerholm og Jakob Maagaard. 

Referat:  Jakob Maagaard.   

 

Orientering 

Jakob startede med at orientere om ”uge 16 mødet”. Ann og Jakob deltog sammen med 

Anne, Ditte, Pia og Anette fra kontoret. Til mødet gennemgik de budgettet for 2021 og fik 

styr på de forskellige poster. Ann og Jakob præsenterede UIG’s 4 strategiområder for 2021. 

Lokalambassadør, efterskoler, dommeruddannelse og opvisningshold. Forbundskontoret 

noterede det og vil bringe dem videre til hovedbestyrelsen. 

Til mødet var der dog en grundlæggende uenighed, mellem udvalgsrepræsentanterne og 

forbundskontoret, om fremtidens arbejdsopgaver i udvalget. Denne uenighed har Ann og 

Jakob taget med videre til hovedbestyrelsen og har anmodet om klarhed herom. 

 

Uddannelse 

Jakob orienterede om status på uddannelsessektionen i UIG. Louise vil stadigvæk gerne 

påtage sig følgende opgaver: 1-2 træner, Træner 1 og KIG dommeruddannelsen. 

Ralf, AP og Jørgen vil nedsætte en arbejdsgruppe, der får MIG dommeruddannelsen 

tilbage på banen. Dette kunne eventuelt gøres ved at aktivere de internationale MIG 

dommere foreslog Ralf. 

 

Der er endnu ikke fundet en idrætsgymnastik repræsentant til det tværgående arbejde 

med uddannelse i GymDanmark. Jakob vil bringe dette op til næste regionsmøde. 

 

Konkurrence/Kalender 

Jørgen orienterede om status på konkurrence/kalendersektionen. De er meget udfordret af 

COVID-19 krisen. 

Det blev besluttet at udskyde alle beslutninger vedr. konkurrencekalender for 2. halvår 

2020 til efter sommerferien. Der er dog en forhåbning om, at der kan gennemføres 

konkurrencer i Q4. 

 

Konkurrencekalender for 2021 vil i nærmeste fremtid bliver lavet færdig og sendt ud til 

klubberne. Kalenderen bliver planlagt ud fra en fastholdelse af VM 2021 i København. Hvis 

VM bliver annulleret, skal kalenderen revideres. 

2021 kalender forventes klar inden sommerferien og ”placeringer” på plads inden 

regionsmøderne. Kalenderen tilstræbes at være klar til aktivitetsmødet uden nogle 

udeståender. 
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Jakob orienterede om kritikken af de nye medaljeregler fra MIG miljøet. Ann og Jakob har 

forsvaret beslutningerne igennem mails til de kritiske forældre. Dette blev diskuteret og 

reglementsgruppen i MIG vil tage det med på deres næste møde. UIG ønsker ikke at 

ændre reglerne, men der kigges ind i en opdatering/nytænkning af trinmesterskaberne. 

  

Jørgen orienterede om udviklingen af de nye egenskaber i GymScore. Det bliver nu muligt 

at registrere fradrag og udgangskarakter direkte på hjemmesiden. Dette betyder ikke flere 

dommersedler til vores konkurrencer, og dermed skal der ikke fastholdes frivillige til 

indtastning af resultater. En stor forbedring, som vi glæder os til at se testet ved efterårets 

konkurrencer. 

 

Jørgen orienterede ligeledes om, at alle tablets er færdigprogrammeret og klar til 

udlevering. Ann og Jakob sender ham en liste over kontaktpersoner, der skal modtage 

dem ude i klubberne. 

 

Efter en uenighed mellem Helle og Jakob om mødets dagsorden, valgte Helle at forlade 

mødet. Derefter forsatte mødet jf. den udsendte dagsorden. 

 

Kommunikation 

Trine deltog desværre ikke ved mødet, så der kom ikke en overordnet orientering omkring 

kommunikationssektionens arbejde. 

 

Jakob orienterede dog om, at Forbundskontoret nu er villig til at sende GymDanmark pop-

ups ud til alle klubber, der afholder GymDanmark konkurrencer. Dette arbejder Jakob 

videre med og kontakter Anette. 

 

Datoerne for regionsmøder bliver først fastlagt, når vi kommer på den anden side af 

sommerferien. Kommunikationen til klubberne skal styrkes, når vi kommer på den anden 

side af COVID-19, så vi kan få det bedst mulige start. 

 

Økonomi 

Jakob orienterede om en stor usikkerhed omkring GymDanmarks økonomi grundet 

COVID-19. Det forventes, at der vil komme yderligere information ved sommerseminaret i 

juni. 

 

Idrætsgymnastik for alle 

Lotte orienterer om det påbegyndte arbejde med efterskolerne. Det er lykkedes hende og 

Ann at finde frem til to unge ildsjæle, der gerne vil arbejde med at starte et 

”idrætsgymnastik for nybegynder” koncept op.  

Desværre er det ikke lykkedes at komme i gang med Vesterlund, idet de ønskede at 

fokusere på elitegymnaster. 

UIG beslutter at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af Lotte, Ann og Jakob, der skal 
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forsætte arbejdet med opbygning af konceptet. 

UIG antager, at arbejdet med startpakkerne er gået i stå, idet næste fase var afprøvning og 

test på en udvalgt folkeskole. Jakob kontakter Line efter sommerferie, for at få en status. 

  

Reglementsgrupper 

Jørgen har samlet alle input omkring opdatering af MIG trin-system fra arbejdsweekenden. 

Dette er blevet godkendt i reglementsgruppen og vil snarest blive fremsendt til klubberne, 

mhp. kommentar og input. Det forventes, at opdatering vil blive præsenteret på 

aktivitetsmøderne og vil være gældende fra januar 2021. 

 

Ann orienterer om møderne afholdt i KIG-reglementsgruppen. KIG håndbogen er blevet 

revideret, og de er gået i gang med en opdatering af trin 7-9. Yderligere information 

omkring dette, tilgår til næste UIG møde.  

 

VM2021 

I henhold til udmeldingen fra FIG, fastholdes VM 2021 i København. Dermed fastholdes 

forberedelser og planlægningen. 

Jørgen og Ralf var frustreret over, ikke at blive inddraget i større grad i forhold til 

planlægning af VM2021. De mener at der er mange personer i miljøet, som vil kunne 

bidrage, også i den tidlige planlægningsfase. Denne frustration bringer Jakob videre til 

forbundskontoret. 

 

Evt. 

Der er en bekymring I UIG for, at gymnasterne bliver glemt i denne Corona-tid. Dette 

gælder primært vores landsholdsgymnaster, som har fået afbrudt deres normale 

træningsplan. 

Jakob kontakter Helge Fisker mhp. at få klargjort forbundskontoret overordnede strategi 

for håndtering af landsholdsgymnaster. Ann kontakter Michele for at finde frem til de 

specifikke idrætsgymnastik initiativer. Dette bliver fremsendt på mail i nærmeste fremtid. 

 

Udvalget forslår også at der udsendes en ”UIG-video/besked” til idrætsgymnastik miljøet. 

Dette undersøger Jakob mulighederne for, i samarbejde med Trine. 

 

 

 

 

 

 


