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Mødedato: 17.08.2020, kl. 20:15-22:00 

Mødenavn: UIG møde 

Sted:  Skype 

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

Andreas Peter Bøgebo, Lotte Unnerholm, Trine Gilberg og Jakob Maagaard.

Referat: Jakob Maagaard. 

Orientering 

Jakob orienterede om processen frem mod repræsentantskabsmødet. Der blev udtrykt en 

stor bekymring fra alle udvalgsmedlemmer omkring fremtidige arbejdsopgaver og 

struktur. En stor overvejede kraftigt om de ønskede at forsætte, når fremtiden var så 

usikker og man ikke var sikker på, hvad man sagde ja til. 

Derfor var der et tilsagn fra flere medlemmer om, at det forsatte arbejde i UIG var betinget 

af, at medlemmer kunne se sig selv i udvalgets fremtidige rolle og opgaver.  

Men i udgangspunktet genopstiller Jakob som formand. Lotte og Ann som 

udvalgsmedlemmer. Helle har ikke taget stilling endnu og Trine genopstiller ikke. 

Deadline for at melde sit kandidatur er d. 15. september.  

Jakob informerer udvalget om, at Helge Fisker ønsker at indgå i en dialog om fremtidigt 

samarbejde omkring landsholdene. Dette møde bliver forventeligt ”fysisk” og først efter 

repræsentantskabsmødet. 

Uddannelse 

Jakob orienterede om uddannelsesområde. UIG sender desværre ikke en repræsentant til 

GymDanmarks topmøde d. 22. august. Dermed får vi ikke mulighed for at støtte op 

omkring det tværgående samarbejde i GymDanmark. 

Hermes har henvendt sig til UIG angående dommerkurser og Jakob orientere udvalget om 

processen ved sådan en henvendelse. Hvis der efterspørges et MIG kursus, sendes de 

videre til Ralf. Hvis det derimod er KIG, er det Louise Jensen (AIG) der håndterer 

henvendelsen. 

Konkurrence/Kalender 

Jørgen orienterede om arbejdet med konkurrencer og kalender. 2. halvår af 2020 er stort 

set på plads. Der mangler enkelte bekræftelser vedr. placering, men det forventes, at den 

bliver sendt ud i nærmeste fremtid. 

Kalenderen for 2021 snart færdig lavet og bliver præsenteret til efterårets regionsmøder. 

Jørgen pointere dog, at det er en generel udfordring for klubberne at afholde 
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konkurrencer der strækker sig over en hel weekend. Der er store begrænsninger for start 

og slut tidspunkter, som gør det besværligt at afholde konkurrencer, der tilgodeser vores 

bedste gymnaster. Denne problemstilling tager Jakob med på regionsmøderne. 

 

Jørgen, Lotte og Dorthe Weidenbein har arbejdet på en drejebog for planlægning af 

kalenderen. Den håber de at kunne fremlægge for alle interesserede inden for en 

overskuelig fremtid.  

 

Regionsmøderne er en tilbagevendende begivenhed og udvalget ønsker at finde ud af, om 

det har det mest optimale format og bliver afholdt i det rigtige interval. Jakob drøfter det 

med foreninger til næste regionsmøde. 

 

Kommunikation 

Trine orienterede om arbejdet med kommunikationsområdet. Grundet corona har det 

normale fokus på konkurrencer og samlinger ikke været aktuelt. Derfor har fokusset på de 

SoMe været på klubbernes forskellige ”corona-videoer” og åbning af klubberne. 

 

Der blev forslået, at udvalget skulle begynde at anvende en form for ”insights” i vores 

udvalgsarbejde og fremhæve de gode historier. Dette vil der blive kigget yderligere ind i. 

 

Økonomi 

Ann orienterede ganske kort om økonomi. Grundet corona og de manglende aktiviteter, er 

der ikke noget nyt at berette om. 

 

Idrætsgymnastik for alle 

Lotte og Ann orienterede om det nye koncept indenfor ”idrætsgymnastik for alle”, der i 

efteråret bliver testet på Bjernæs efterskole. Det er lykkedes at lave en aftale med 

efterskolen om at få afprøvet vores nye initiativ. Det gennemføres i 2. halvår af 2020 i 

samarbejde med VGF. 

 

Startpakkerne i idrætsgymnastik er stadigvæk under udvikling og vil blive drøftet til 

GymDanmarks topmøde d. 22. august. Line Larsen (Hermes) deltager i mødet og udvalget 

vil til næste udvalgsmøde blive givet en status på projekt samt en opdateret tidsplan.  

  

Reglementsgrupper 

Jørgen orienterede om arbejde med revidering af MIG trinøvelserne. Der er kommet 

tilbagemelding fra Gefion, med konkrete forslag og videoer. Jørgen, Ralf og Holger vil 

kigge dette igennem og tage det til efterretning. 

 

Ann orienterede om at det ”Danske Modificerede CoP” i KIG nu er færdigt og vil blive 

præsenteret i slutningen af august. 
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Derudover bad Ann udvalget om at tage stilling til en dispensation sendt ind fra Gefion 

vedr. en youth gymnast, der ønskede at deltage ved hold DM. Denne dispensation blev 

debatteret og enstemmigt afvist. 

 

Evt. 

 




