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indgået aftale om en yderligere projektperiode for ’Bevæg Dig For Livet – fitness’ frem til og med 2022, og tilmed 

i forbundet. I den forbindelse er der blevet oprettet en ny stilling, “Landsholdschef med ansvar for 
talentudvikling”, hvis hovedformål er at sikre den strategiske sportslige udvikling af talent-, elite- og 

• at vi i GymDanmark passer godt på vores gymnaster i talent- og elitemiljøer
• at der bliver udøvet god personlig og sportslig ledelse af landstrænere
• at der skabes gode rammer for den sportslig udvikling og mulighed for   gennemførelse af langsigtede 



Der har været fuld fart på kurser og uddannelser det seneste år. I foråret lancerede vi GymDanmark Kataloget – 

og Elite – dette for at visualisere og tydeliggøre typen af aktivitet og målgruppe. Kataloget er blevet et 

På kursusområdet har der også været tryk på i forhold til udviklingen og modernisering af koncepter. ’Kvalitet i 
Springgymnastikken’ blev lanceret ved sæsonstart 2019 og er allerede blevet et kursus, der er stor interesse for. 
Det samme gælder det relancerede koncept ’Kvalitet i Familiegymnastikken’, som henvender sig til familier med 
børn fra 0-3 år. Konceptet er en sammenlægning af det tidligere ’GymFamily Toodler og Baby’. 

På uddannelsesområdet har sidste års gode opstart af ’GymTræner 1 – Basis’ fortsat været en succes. 

uddannelsen giver. Efterfølgeren ’GymTræner 2 – Basis’ blev udbudt for første gang i 2019, og der er gjort gode 
erfaringer omkring udviklingen og den fortsatte proces med uddannelsen. Udviklingen af ’GymTræner 1- 
Specialedel’ i de forskellige discipliner er også godt på vej, og er udarbejdet i næsten alle discipliner.



med ’GymDanmark i fremtiden’ blev startet.

Forbundets strategi udløber i 2020. 2019 blev året hvor vi tog de første spadestik til forbundets ’Politiske 
Program’ som bliver rammen for et fremtidigt samlet GymDanmark. På Årsmødet godkendte foreningerne 



GymDanmarks strategiaftale med DIF (2017 – 2020) omfatter blandt andet organisationsudvikling af de politiske 



Forbundet har taget aktiv del i dette arbejde sammen med UEG – og processen er i fuld gang. 

I 2019 fortsatte det gode samarbejde med Chopar (Tøjleverandør) – og samarbejdet udvikler sig og forbedres år 

Euro Gymnastic Equipment – i daglig tale EuroGym – har i mange år været en fast samarbejdspartner for 
GymDanmark i både TeamGym og Tumbling – og samarbejdet fortsættes de kommende år.



Økonomistyring og gennemsigtighed – ny regnskabsopstilling

På indtægtssiden under Driften, er der højere indtægter på ”Kurser og uddannelse”, ”Arrangementer og events” 
samt en stigning i indtægter på kontingent under ”Foreningsservice”. 

Under Strategi er der på indtægtssiden en positiv afvigelse på ”Megaevents”, som i 2019 var Gymnaestrada i 

tilsvarende færre udgifter, og det påvirker dermed ikke resultatet negativt. For Bevæg Dig For Livet – Fitness 

På udgiftssiden under strategi afviger ”Udvikling af uddannelse” på grund af færre udgifter på udvikling, hvor 
enkelte projekter er udskudt til 2020.  Der har også været færre udgifter på ”Landshold” da nogle af de planlagte 

”Talentudviklingsmiljøer” er der ubrugte midler på over 250.000 kr., og det skyldes at færre foreninger end 





(Mathilde Larsen, Marie Magersholt, Emilie Lykke, Anna Sørensen og Louise Francis – Lillerød GF)

(Julie Pedersen, My Flyvholm, Mathilde Emmersen, Laura Pedersen og Laura Enggaard – Gug)

(Mathilde Larsen, Marie Magersholt, Emilie Lykke, Anna Sørensen og Louise Francis – Lillerød)

(Mathilde Larsen, Marie Magersholt, Emilie Lykke, Anna Sørensen og Louise Francis – Lillerød)

(guld: Helena Jensen, Anna Enggaard og Fie Lindschouw – Gug, sølv: (Mathilde Larsen, Marie Magersholt, 
Emilie Lykke, Anna Sørensen og Louise Francis – Lillerød)

(Christine Jensen, Eva Skalshøj, Cathrine Hansen, Simone Rafn og Jannicke Christensen – Gug)

NM Junior Guld i All-around – Camille Rasmussen 
NM Junior Sølv i spring over hest – Camille Rasmussen 
NM Junior Bronze på bommen – Camille Rasmussen 
NM Junior Sølv i gulvøvelsen – Camille Rasmussen 
NM Junior Bronze i gulvøvelsen – Freja Petersen 



























Danske Aktier – Danske Bank







Foreningskontingent – grundkontingent
Foreningskontingent – aktivitetskontingent


