REFERAT Sports Acrobatik

Udvalgsmøde 12

Mødedato: Søndag 6 september 10 til ca. 15.00
Mødenavn:

Udvalgsmøde

Sted: Mødecenter Odense MCO ApS Buchwaldsgade 48 5000 Odense
Referent: Natascha
Afmelding:

Karina
Dagsorden

1

GymDanmark
Helge og Espen fra forbundet kommer og
fortæller om talent og elitearbejdet i
GymDanmark.
De vil komme efter frokost
Her er deres dagsorden.
International afdeling i GymDanmark (roller
og funktion)
”Bedre sportslig udvikling” dokument og
GymDanmarks Talent- og Elitestrategi.
(opsamling på pointer, spørgsmål mm.)
Internationale aktiviteter i Sportsakrobatik jf.
”landsholdet”
Snitflader med udvalget
Next step

Beslutning

Ansvar

Landsholdschef i
GymDanmark, Helge F.
gennemgik ”Bedre sportslig
udvikling” og GymDanmarks
Talent og Elite strategi, ud fra
princippet om at dele
udviklingen op i
 Klubber
 Camps / Symposier
 Landshold
For at kunne repræsentere
Danmark ved et
internationalt mesterskab,
skal en gymnast som
udgangspunkt være mindst
14 år. Der kan gives
dispensation for, at en
gymnast kan deltage i en
international konkurrence,
hvis gymnasten er 13 år, og
hvis det giver mening ud fra
en helhedsvurdering.

Styregruppen

Der blev snakket meget frem
og tilbage ift. om Sports Acro
vil kunne have et landshold
ud fra GymDanmarks
strategi. Som det er i Sports
Acro lige nu, er der altså ikke
sportsligt niveau til et
regelret landshold. Men som
vores TalentLandshold har
været struktureret hidtil, kan
vi sammenligne vores hold ud
fra strategien om ”Camps /
Symposier”. Her er der et
udtaget hold som træner for
at udvikle sig, tager til
internationale
invitationskonkurrencer.
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Sæsonstart
Hvordan har opstart sæson 20/21 været ude
i jeres foreninger.?
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SportsAcro organisation 2020
Organisation
Externe hjælper

4

Økonomi
Regnskab pt.

Vi fortsætter med denne
struktur, men ændrer holdets
navn til ”Acro Talent-Elite
Udvikling”.
Hvis der på et tidspunkt
skulle være nogle gymnaster
på dette hold med det rette
sportslige niveau, kan der her
oprettes et Landshold i den
tid gymnasterne er til en
konkurrence.
Der bliver ofte brugt
håndsprit og redskaber bliver
sprittet af.
Nogle foreninger har indkøbt
dampmaskine til at rengøre
spiethmåtter.
De fleste hold har udtaget.
Umiddelbart er
medlemsantallet det samme.
Måske lidt mindre, hvor
andre store foreninger fx
Århusområdet er lidt hårdere
ramt.
I Hvidovre er der startet et
”seniorhold” op, for 18+,
med god tilslutning. Vi følger
holdet med spænding.
I Dalum er stort set alle de
store (gamle) stoppet, og har
derfor været nødt til at starte
forfra, men der har været
god tilslutning på trods.
Fuglebjerg er stille og roligt
under langsom opstart igen
med nogle nye trænere.
Holdet i Silkeborg er lukket
ned pga. manglende trænere.
Gennemgået efter
vedhæftede fil fra Poul d.
28/6.
Der er kun en smule rokade i
Talent-boksen, men ellers
ingen kommentarer.
Dommerkurset har givet
indtægt, men der har ikke
været så mange udgifter, da
der ikke har været nogle

Alle

Poul

Pia
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Betaling for Acro Companion skemaer
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Talent & Elite
Udtagelse.
Træning i Belgien (Budget.)
Udenlandske konkurrencer 2021. (Budget)

konkurrencer i år.
139.000 i indtægt.
107.000 i udgift.
Der skal afleveres 46.000 til
fælleskassen i år.
Vi kan søge GymDanmark om
midler fra fælleskassen, men
vi skal kunne argumenterer
for hvad det er vi gerne vil
have.
Acro Companion, for at have
bedre overblik over betaling
af skemaer til
Acrocompanion, bliver
Startgebyret pr. deltager
hævet med 5 kr. Der skal
gives besked til kontoret ang.
dette!
Udtagelse 24. oktober i
Odense.
Poul deltager til udtagelsen
som Formand for udvalget og
som støtte til Finn.
Se i øvrigt punkt 1 i
dagsorden.

Finn

Weekendsamlinger/program (Budget.
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Dommere / Regler
Dommer-kursus 2020/21. Hvor og hvordan.?
Reglement seminar
Nationale reglement
Nationale begynder konkurrencer (opdeling )

Poul kontakter Bestyrelsen
for at få godkendt det nye
DK1 reglement som en
særskilt konkurrence med
begynderlicens, ”DK1 CUPøst og vest”.
Maja og Natascha får lavet
det nye reglement færdigt i
løbet af den næste uges tid
med deadline d. 14/9.
Det samme gælder mht. Acro
CUP.
Der bliver intet Reglement
Seminar i år, da den eneste
ændring er det nye DK1 og
nogle momentændringer i det
der så kommer til at hedde
DK2. Der bliver rettet
småting, som korrektur i
reglementet 2019/2020.
Forventes at være færdigt

Natascha
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1/10-20.
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Events
Sjælland. AcroCup 2020/2021
Jylland. AcroCup 2020/2021
SM-FM-JM
MajCup
DM

Dommerkursus Del 1 28/112020.
Dommerkursus Del 2 30/12021.
Vi kommer til at rette hele
reglementet (DK 2, DK3, 1116 og Senior) til i løbet af
sæsonen så det bliver klar til
sommerpausen inden sæson
start 2021/2022.
Der tages kontakt til Acro
Companion for at undersøge
muligheden for at få skemaer
til DK3, og til evt. at
overdommere kan rette
skemaer direkte i Acro
Companion.
AcroCUP 1 ø. 21/11 Greve
AcroCUP 1 v. 21/11 Holstebro

Anders

SM Slagelse 27. marts.
JM VIK 10. april. + FM.
FM bliver fremadrettet afholdt
til JM i ulige år, og til SM i
lige år. Dette skrives ind i
reglementets appendix.
Maj CUP Hammel 1-2. maj.
DM Viby 29.-30. maj.
Tilskuerpladserne bliver
zoneinddelt pr. forening.
I foreningens invitation til
konkurrence, skal det være
muligt at melde tilbage med
hvor mange tilskuer der
kommer i alt.
Vi snakkede om at vi vil
prøve at få ændret kulturen
til konkurrencerne således, at
når gymnasterne er i gang
med deres rutine på gulvet,
er der ingen ”trafik” i resten
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af hallen. Folk skal blive
siddende så der er ro til
gymnaster og dommere.
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Kursus
Kursus UEG flyttet til næste sommer
Kursus Danmark

UEG kursus bliver afholdt
næste sommer. Der er sat
kryds i kalenderen d. 19/6.
GymTræner Basis er i fuld
gang og der er mange
weekender hvor man kan
tage ”Basis” delen, inden
disciplindelen, som ligger 24/10. Man skal være 15 år og
have et hjælpetrænerkursus.
Til nød kan man også komme
med hvis man er 14 år.
Vi vil gerne udvikle vores
trænere endnu mere.
GymDanmark har også
planer om at alle discipliners
trænere skal være certificeret
i det de træner.
Vi ser mange
dobbeltrotationer, og for at
sikre sikkerheden for vores
gymnaster skal trænere der
sender gymnaster til
konkurrencer med
dobbeltrotationer altså have
et certifikat i modtagning i
dobbeltrotationer. Dette kan
man få via GymDanmarks
kursus, Springsikker.
Vi har sat som mål at til
sæsonen 2022-2023 SKAL
alle trænere der arbejder
med dobbeltrotationer kunne
vise et certifikat.
Flere kurser for at udvikle
vores trænere er under
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udarbejdelse i forskellige
stadier.
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Udvikling og PR ansvarlig
Startpakke.
Hjemmeside.

10 Teknik/IT
Katalogiserer Sportsacro´s ting (printer, flag
m.m.)
Resultatformidling.?
Resultatskrivning.?

I startpakke-udvalget har vi
haft møde med alle
disciplinerne, hvor vi også
havde oplæg af Helge Fisker.
Karina får lejet hal hurtigst
muligt og lavet en demo af
videoerne til Acro
startpakken så vi kan sende
den ud til en foreningerne til
afprøvning og så er der først
sat penge af ved
GymDanmark til at vi kan
filme de rigtige film næste år.

Karina

Daniel har fundet ud af at for
9000 kr. kan der indkøbes 2
TV skærme, Signal til
opvarmning og evt.
livestream.

Daniel

Daniel er ved at bygge en
trailer.

Pris på TV udstyr
11 Eventuelt
Årsmøde valg
Årsberetning

På valg: Anders, Maja,
Natascha, Karina, Poul.
Poul laver et skriv ift.
GymDanmarks nye
strategiplan. Så vi får sendt
en samlet holdning fra vores
udvalg.
Alle organisationskasserne,
skal sende en kort
årsberetning ind til Poul,
senest 25. oktober.
Årsmøde er d. 13.-15.
november.
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12 Næste Møde

Næste møde er d. 29/11.

Gennemgang af møde kalender husk
jeres kalender
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