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Mødedato:  Søndag 21 juni  09 til ca.16  Der er lidt morgenmad kl.9.00 

Mødenavn: Udvalgsmøde   

Sted: Hotel Plaza  Østre Stationsvej 24 5000 Odense   

Referant: Poul 

Afmelding: Maja, Finn, Karina og Kamine   

  

      

 Dagsorden Beslutning Ansvar 

1 GymDanmark 
Medlemmer fra GymDanmarks styregruppe 

deltager i første del af mødet. 
Deres dagsorden bliver sendt senere til jer.   

 

Anders og Jens fra 
styregruppen, fortalte om 

nogle nye forslag, til 
ændringer, teknisk og 

politisk. 
Vi havde en god dialog, også 
med andre emner, og var 

enige om at vi skal have 
besøg fra styregruppen lidt 

oftere (de har været inviteret 
til samtlige vores 
udvalgsmøder.ref.) 

Medsender deres oplæg. 
 

Styre-

gruppen 

2 Tak for jeres kommentar til alle 
spørgsmålene.  

 
I har nok læst hinandens kommentar så 
ingen grund til at remse den op her. 

  
Yderlige kommentar til nedenstående.? 

 

Pt.1 Hvordan har I kontakt med jeres 

acrobater.? 

 

Pt.2 Hvordan hjælper I dem med hjemme 

træningen og til at bevare motivationen? 

 

Pt.3 Har I kontakt til andre acro foreninger i 

denne periode? 

 

Pt.4 Kan vi som udvalg gøre noget her, som 

Understøtter/hjælper foreningerne? 

 

 

Hvad nu efter Covid.? 
Acro er nok den sidste idræt 

som kommer rigtig i gang 
igen. Derfor er det  meget 
vigtigt at trænerne holder  

sociale kontakt med 
acrobaterne, så vi ikke mister 

dem helt til andre idrætter. 
Vi er meget sårbare og jeg 

tror at alle foreninger og 
trænere er meget spændte 
på hvem og hvor mange der 

møder op til den nye sæson. 
Som udvalg må vi stå klar 

med råd og hjælp. 
 

Poul 
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3 SportsAcro organisation 2020 

Gennemgang af nuværende organisation 

Gennemgang af arbejdsopgaver i hver kasse. 

Vi gennemgik den nuværende 

organisationsplan samt 
arbejdsopgaver i hver kasse. 
Jeg medsender den nye plan. 

Arbejdsopgaver vil komme 
senere. 

Hovedændringer.: 
Natascha og Maja deler 
dommerkassen og der skal 

udpejes en ny dommer 
komite. 

Program og IT kassen udgår 
Talent kassen bliver delt i 2       

1. Landshold 

2. Teknik kassen bliver til 
Teknik og IT. 

3. Næstformands poster 
er åben hvis andre end 
Natascha har lyst og 

tid til denne post. 
I næsten alle kasser er der 

tilknyttet extern hjælper, 
fremadrettet skal de have 
helt klare og entydige 

opgaver som skal være 
defineret og nedskrevet. 

Derfor er alle taget ud af den 
nye plan, men bliver sat på 
efterhånden som jeg får navn 

og opgave. 

Poul 
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4 Økonomi 

Afslutning på 2019.? 

Regnskab 2020.? 

Budget 2021.? 

 

Pia gennemgik vores økonomi 

og budget. 
Overordnet har vi en god og 
sund økonomi, vi har 

naturligvis ikke overblik over 
hvad Covid kommer til at 

koste os men noget vil det 
koste. 
Pia er ved at have arbejdet 

sig godt ind i hver kasse, 
Talen hænger lidt men er på 

vej. 
AcroCup deltagelse er steget 
5 kr. i det nye budget. 

Udvikling, landshold og Intt. 
dommer vil ryge ud af vores 

budget og vil fremadrettet 
være et forbunds projekt 
Indkrævning af betaling for 

acroconpanien skemaer vil 
fremover ske gennem Pia 

 

Pia 

 



 

          REFERAT Sports Acrobatik 

        Udvalgsmøde  11 REF. Ændret 05-07-2020                                                           

 
 

 

4 

 

5 Talent & Elite 

Hvem er ex tern hjælper 

Udtagelse Hvor og hvem (Budget.)  

(Skal udvalget være en del af udtagelsen.) 

 

Træning i Belgien (Budget.) 

Udenlandske konkurrencer 2021. (Budget) 

Weekendsamlinger/program (Budget.) 

Møde med Helge (Hvornår GymDanmark)  

 

 

Som skrevet tidliger vil 

udvalget gerne vide hvem det 

fremtidige hold er og hvad 

deres arbejdsopgaver består 

i.                          

Udtagelses procedure ønsker 

udvalget gennemdrøftet 

inden sæson start.  

I Fins skriv er der desværre 

sammenfald med andre Acro 

arrangementer, det er derfor 

vigtigt af vi får sat en 

kalender platform op, så vi 

alle bedre kan få overblik 

over alle vores forskellige 

arrangementer.  

Der skal tages kontakt til 

Helge Ficher så vi kan få en 

dato for et møde, det vigtigt 

at vi får ham på banen nu.   

Det ønskes et Skype møde 

snarest om talent og elite. 

Poul indkalder.                     

 

Finn 
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6 Dommere / Regler 

Dommerkursus 2020 Evaluering 

Dommer-kursus 2021. Hvor og hvordan.? 

 

Age Group hvad kan vi gøre.? 

 

Dommertrøjer der skal tages en endelig 

beslutning. 

 

 

 

VUC Holbæk et godt sted for 
dommerkursus.  
Opdeling i mindre grupper 

gav rigtig meget til 
kursisterne. 

Kursus instruktører skal have 
mulighed for længere 
forberedelsestid. 

Eksamens resultat kan 
sendes ud sammen med 

facit. 
AcroCup skal ikke ligge i 
forbindelse med 

dommerkursus. 
 

Forslag om at lave 1 dags 
dommerkursus, et i 
november og et som vi plejer 

altså uden ovenatning, 
ønskes overnatning, for at 

være klar til næste dag, er 
det noget kursisterne selv 
klare. 

 
Det nationale relement DK1 

skal udvikles mere, og der 
var stemning for at vi tog 
DK2 ind igen. 

DK1 ( begynder rækken)  
hvor alle sammensætninger 

er lovlige. Vi søger om at der 
kun skal betales ½ licens for 

at være med her og at denne 
konkurrence kun er med ved 
SM-JM-FM som en hel 

selvstændig konkurrence. 
Denne ændring er vedtaget. 

Der skal nedsættes en 
projektgruppe til at lave et 
pyramide relement, skal 

være klar til den nye sæson. 
Påklædning som dommer i 

2021 vil være efter 
relementet og for egen 
regning, der vil blive udlever 

emblen som skal bæres af 
alle dømmene dommerer. 

 
Vi kan omgås licens regler 
ved AcroCup ved at kalde det 

noget andet. Feks. 
Fællestræning med prøve.? 

 
 

Natascha 
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7 Events 

Sjælland. AcroCup 2020/2021 

Jylland. AcroCup 2020/2021 

SM-FM-JM  

MajCup  

DM 

 

 

 
21/11 Greve  
 

? 
 

Slagelse 
 
? 

 
Viby 

 
Et kæmpe arbejde at få 
foreninger til at påtage sig 

arbejdet. Anders arbejder 
videre.  Pia og Karine har 

lavet en rotationsordning. 
Vedhæftet 
Vi skal lige finde ud af og få 

den formidlet ud til 
foreningerne, når det 

godkendte oplæg er færdigt 
redigeret. 
 

Vi bliver nød til at indtænke 
en plan B hvis vi pludselig 

står i en situation hvor vi ikke 
har en klub til en 
konkurrence.? 

 

Anders 
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8 Kursus 

Kursus UEG 

Kursus Danmark  

Instagram er på plads. 

#sportsacrobatik 

#acrobatikforalle 

#acroelite 

 GymDanmark kurser 

afventer hvad der sker i 

GymDanmark 

UEG er klar til at hjælpe med 

et kursus allerede i efteråret 

måske skal vi vente til næste 

år.? 

Vi skal skal ved fælles hjælp 

prøve at få et AcroTalent 

kursus på banen, det skal 

være tilrettet til vores yngste 

talent fulde acrobater. 

Den praktiske del af 

dommerkursus bliver lagt i 

denne kasse, med tæt 

samarbejde med dommer. 

Den praktiske del af 

Dommerseminar bliver lagt i 

denne kasse med tæt 

samarbejde med dommer 

 

9 Udvikling og PR ansvarlig 

Startpakke.? 

 Afventer situationen 

Karine bliver ansvarlig for 

SoMe 

Karina 
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10 Teknik/IT 

Katalogiserer Sportsacro´s ting (printer, flag 

m.m.) 

Resultatformidling.? 

Resultatskrivning.?  

 

 

Poul udarbejder en liste over 

alle vores genstande og 

overleverer Daniel alt 

materialet til opbevaring. 

Der skal findes en extern til 

resultatskrivning.  

Der arbejdes på at købe tv 

udstyr så vi kan formidle 

billeder til opvarmningshal 

ved alle vores konkurrencer 

Afventer pris.? 

Springfloor, der er foreninger 

som har, eller vil anskaffe sig 

springgulv, hvordan takler vi 

som udvalg denne udvikling.? 

Kan vi få del i redskabspuljen 

Poul tager en snak for Ditte 

Hvordan er mulighederne for 

at komme ind i haller hvor 

der ligger fast springfloor 

(redskabsgymnastik)? 

 

 

Daniel 
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11 Eventuelt Årsmøde valg.                    

På valg er.                         

Poul  + Anders – Natascha +    

Karina + Maja + 

Der skal altså findes mindst 

en der har lyst til at indgå i 

udvalget.  

Alle udvalgsmøder vil 

fremover blive i lige uger, 

Poul udarbejde ny plan for 

møder 

 

 

12 Næste Møde 

Søndag 13 september 10 til 15 Odense  

HUSK at ændre i jeres plan  

 

 


