
 DAGSORDEN Udvalget for Idrætsgymnastik 

 Bestyrelsesmøde 

1 

Mødedato: 14.09.2020, kl. 20:15-22:00 

Mødenavn: UIG møde 

Sted:  Skype 

Til stede: Jørgen Beck-Bang, Ralf Petersen, Ann Krogsgaard, Andreas Peter Bøgebo, 

Lotte Unnerholm, Trine Gilberg, Helle Buus og Jakob Maagaard.  

Referat:  Jakob Maagaard.  

Orientering 

Jakob orienterede om den forstående deadline for indsendelse af kandidatbeskrivelse til 

GymDanmark. Der blev stillet spørgsmål relateret til valgprocessen, og Jakob undersøger 

det ved ordensudvalget. 

Holger meddelte forud for mødet, at han ikke ønskede at forsætte I UIG. Dette blev 

modtaget med stor beklagelse, men også med en forståelse fra udvalget. 

Lørdag d. 12.09.2020 var UIG indkaldt til uformelt virtuelt møde vedr. det nye politiske 

program og vedtægterne sammen med de andre udvalg i GymDanmark. Initiativtagerne 

var tumblingudvalget. UIG havde desværre ikke nogen deltagere ved mødet, men støtter 

op omkring mødets konklusioner. Denne støtte fremsender Jakob til hovedbestyrelsen 

efter mødet. 

Uddannelse 

Jakob orienterede ganske kort og uddannelse. UIG havde ikke nogen tilstede ved de netop 

afholdte ”Topmøder” i GymDanmark. Derved bidrog idrætsgymnastik ikke til det 

tværfaglige arbejde på dagen. 

Jakob vil løfte udfordringen med uddannelse til regionsmøderne og spørge klubber om de 

har kandidater, der kan være med til at løfte dette arbejde. 

Konkurrence/Kalender 

Jørgen orienterede udvalget om arbejdet med konkurrencekalender for 2. halvår af 2020 

og 2021. Konkurrencerne er placeret i 2020, og der mangler enkelte lokationer til 2021. 

Den endelige fordeling af konkurrencerne i 2021 gennemføres efter regionsmøderne. 

Kalenderen forventes helt færdig til repræsentantskabsweekenden. 

Jakob spurgte ind til de udfordringer, der havde været med placering af DM 1. runde og 

individuelt. Jørgen forklarede processen og erkendte, at kommunikation fra både VIK og 

kalendersektionen ikke havde været optimal. Udfordringer vil de tage med tilbage i 

sektionen, så dette blev forbedret. 

Jørgen orienterede om KG66’s arbejde med live-streaming fra DM. De endelige 

godkendelser fra GymDanmark er endnu ikke faldet på plads, men han forsætter arbejdet 
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med. Udvalget ønsker, at det skal undersøges om vi i større grad kan få tilladelse til at live-

streame vores konkurrencer. Dette undersøges af Jørgen.  

 

Jakob orienterede om regionsmøder, der bliver afholdt d. 19. og 20. september. Der er en 

generel stor opbakning fra klubber. Det forventes, at 4 klubber møder op i Viborg og 7 

klubber i Brøndby. 

 

Der var kommet en forespørgsel fra AIG omkring sponsor på konkurrencetøjet. I 

udgangspunkt har UIG ikke nedfældet nogle regler, men Lotte ville samle udvalgets input 

samt de nuværende regler fra GymDanmark og UEG. Arbejdet ville resultere i nogle klare 

retningslinjer på sponsor området. 

 

Kommunikation 

Trine orienterede omkring arbejde med kommunikation. Hun har siden sidste møde blandt 

andet lagt et opslag op omkring kursusaktiviteter der har været gennemført. 

Hun mangler dog billeder fra ”Red Zone”, men disse tilsendes snarest fra Disciplin 

kaptajnen. 

 

Helle spurgte ind til de gældende regler omkring GDPR, og om disse blev overholdt. Trine 

og Lotte havde selvfølgelig undersøgt dette, og vil fremsende dokumentation til UIG for at 

bekræfte, at det er tilladt at anvende billederne. 

 

Økonomi 

Ann havde ikke meget at berette omkring økonomien, udover indkøb af redskabspakker til 

”idrætsgymnastik for alle” på efterskolerne. Derfor vil dette punkt blive behandlet til næste 

møde. 

 

Idrætsgymnastik for alle 

Lotte og Ann orienterede om arbejdet med efterskolerne. Alt er færdig planlagt, og UIG er 

klar til at invitere den første efterskole til inspirationsdag, tirsdag d. 22. september kl. 

09:00-16:00 i Viborg. 

Det eneste udstående er nogle GymDanmark t-shirts, hvor det har været en udfordring at 

få lov til at få disse til instruktører.  

 

Jakob orienterede om arbejdet med startpakkerne. Line Larsen fra Hermes er stadigvæk på 

projektet og hun er stort set færdig med lektionsplanerne. Der udestår stadigvæk noget 

gennemlæsning fra eksterne personer, og derefter er det planen, at videoer til 

startpakkerne bliver filmet i 1. halvår af 2021. 

Der blev udtrykt en klar kritik af projektet med startpakker af enkelte udvalgsmedlemmer, 

og der blev stillet ved spørgsmål ved processen, og om det overhovedet var gennemtænkt. 

 

Reglementsgrupper 
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Jørgen og Ann havde intet nyt fra reglementsgrupperne.  

 

Evt. 

 


