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Udvalgsberetning 

 

Året 2020 starter med stor succes for RSU da vi implementerer er nyt internationalt resultat og 

dommersystem til vores konkurrencer med stor succes for både dommere og deltagere. 

RSU siger mange tak til alle der i løbet af året har bidraget på hver jeres måde til at støtte op om 

disciplinen. 

Konkurrencer 

Udvalget er selv medarrangør af både regionale og nationale mesterskaber, og det giver et godt 

samarbejde og indblik i de foreninger der samarbejdes med. 

JM blev  for første gang afholdt over 2 dage med stor succes, det er så flot at se flere klubber deltager i 

konkurrencer. SM blev også afviklet med succes og et nyt resultat og dommersystem fik sin ilddåb med 

stor applaus fra både dommere, trænere, deltagere og tilskuer. 

Fra marts og til oktober var det ikke muligt at afholde eller deltage i internationale konkurrencer da de 

var aflyste pga. covid 19. 

Den 3-4 oktober 2020 afholdtes DM Master 2020 – dette var muligt da vi kunne opdele konkurrencen i 

blokke og uden tilskuere men med livestreaming – dermed blev retningslinjerne overholdt. Klubberne 

var på forhånd blevet spurgt om de ønskede at deltage i en konkurrence hvor hele landet blev 

repræsenteret og vi kunne konstatere på deltagerantallet at det var der stor interesse for. 

Vi fik desværre ikke mulighed for at afholde eller deltage i flere konkurrencer pga. covid -19. 

Kurser og Uddannelse 

Der er blevet afholdt et inspirationskursus til trænere fra nye klubber, og der afholdes 2 dages 

dommerkursus sidst i oktober, et ” brush up ” dommerkursus og et kursus for eliteudøvere. 

GymTræner Camp er en samling af et udpluk af GymDanmarks Træneruddannelser (herunder alle 

specialedele) som udbydes over 1 weekend. Camp formen giver mulighed for i løbet at uddannelsen at 

mødes på tværs af discipliner.  

På trods af Corona er det lykkes afholde to camps i år; I Svendborg og i Greve med over 100 

uddannelsessultne trænere. De tidligere år har der været et særligt fokus på den sociale del af campen, 

hvor man som deltager får lov at snuse lidt til, hvad der foregår på de andre uddannelser. Det giver en 

fantastisk forståelse for den udvikling som træner, man går igennem, når man som deltager på 

hjælpetræneruddannelsen, oplever på egen krop, hvad der venter, når man skal videre på GymTræner 

1 – Basis. Denne del har pga. Corona, desværre været ret begrænset i år, men vi krydser fingre for at 

det ser anderledes ud til næste år. 

Events 

Vi har i løbet af året planlagt og opbygget konceptet ” MÆRKEDAG ” som afholdes den 5/12 i øst og vest. 

Her er der mulighed for alle at kunne deltage og få et mærke når de stillede opgaver med sjippetovet er 

opfyldt. 
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Reglementer 

Vi har afviklet 3 konkurrencer med de nye internationale regler samt resultatsystem og det er gået 

rigtig godt. 

Internationale dommere 

Der er blevet uddannet en del dommere i efteråret 2019, de fik ikke mulighed for at afprøve deres 

kompetencer på det internationale niveau da VM 2020 blev udsat til 2021. 

Økonomi 

Sidste år blev den nye regnskabsopstilling præsenteret og indfaset. Økonomiopstillingen viser nu 

indtægter og udgifter, samt drift og strategi for sig. 

I udvalgenes regnskabsopstilling er der primært driftsposter indenfor politik (møder), kurser, 

konkurrencer og arrangementer, samt enkelte strategiske tiltag. 

Landshold og Talent/Elite ligger i den nye Internationale afdeling, hvor landsholdschefen har 

budgetansvaret for alle aktiviteter indenfor landshold, talent og elite. Sponsorater ligger under 

hovedgruppen politik. 

Budget og regnskab opstilles ens for alle udvalg og forbundskontor, således afrapportering kan ske på 

tværs af hele GymDanmark. 

Fremtidens opgaver 

• Opretholde mentorordning til nye klubber 

• Planlægge aktivering i nye foreninger/ klubber 

• Afholde regionale / nationale konkurrencer 

• Uddanne nationale/ internationale dommeres 

• Fylde elitetrænere/udøvere med nye tiltag til deres træning 

• Være repræsenteret og arbejde aktivt i ERSO / IJRU 
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Regnskab og budget 2019/2020     
 

     

 

Realiseret 

 2019 
 Budget 

 2019  

Budget 

 2020 
      

Indtægter      

      

Drift      

Uddannelse og kursus 57.225  39.000  59.000 

Konkurrencer  201.303  183.000  186.000 

Drift indtægter i alt 258.528  222.000  245.000 

 

 

 

Udgifter      

      

Drift      
      

Administration  14.739  8.000  10.000 

IT  18.029  4.000  8.000 

Politik  20.273  26.000  22.000 

Uddannelse og kursus  55.693  42.000  69.000 

Konkurrencer 116.568  88.000  115.000 

Drift udgifter i alt 225.302  168.000  224.000 
      

Strategi      

Landshold  54.473  48.000  0 

Aktivering af inaktive foreninger 0  0  33.000 

Elitesatsning (OL mm.)  2.479  6.000  0 

Konkurrence og Reglement  710  0  32.000 

Strategi udgifter i alt 57.662  54.000  65.000 
      

Udgifter i alt 282.964  222.000  289.000 

      

Nettoresultat -24.436  0  -44.000 
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Regnskab og budget 2020/2021     
 

     

 

Realiseret  

30/9 2020  

Budget 

 2020 
 Budget 

 2021 
      

INDTÆGTER      

      

Drift      

Uddannelse og kursus 14.950  59.000  56.000 

Arrangement og events 0  0  25.000 

Konkurrencer  153.510  186.000  212.000 

Drift indtægter i alt 168.460  245.000  293.000 

 

UDGIFTER      

      

Drift      
      

Administration  368  10.000  0 

IT  9.146  8.000  16.000 

Politik  15.672  22.000  28.000 

Uddannelse og kursus  2.625  69.000  65.000 

Arrangement og Events 0  0  28.000 

Konkurrencer 78.566  115.000  136.000 

Drift udgifter i alt 106.377  224.000  273.000 

      

Strategi      

Aktivering af inaktive foreninger 0  33.000  0 

Konkurrence og Reglement  0  32.000  0 

Strategi udgifter i alt 0  65.000  0 

      

Udgifter i alt 106.377  289.000  273.000 

      

Nettoresultat 62.083  -44.000  20.000 

 

 

 


