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Formandsberetning 
 

Sportsacro Danmark fortsætter den gode udvikling 

 

Og dette, på trods af Covid 19. Vores foreninger har været rigtig gode til at bevare en god kontakt til 

acrobaterne, da alle var sendt hjem. Dette har gavnet acrobaterne, da der blev lukket op igen. 

Ud fra en rundspørge til foreningerne fornemmer jeg, at der er god tilslutning til holdene her i det nye 

sæson. 

 

Det var ikke rart at skulle aflyse alle vores konkurrencer. Det, som alle vores acrobater havde trænet 

frem til og som vi andre glædede os til at se, fik en brat afslutning. Foreninger, som var i fuld gang med 

at planlægge stævner, måtte stoppe deres arbejde. Jeg vil gerne rette en stor tak til alle de frivillige, som 

nåede at komme i gang med arbejdet. Jeg håber, at I alle har mod på at prøve en gang til, når vi for lov. 

 

Vi må nok forberede os på, at vores konkurrencer i 2021 vil blive afviklet på en helt anden måde af 

hensyn til Covid 19. 

 

Da vi startede den nye sæson op i 19/20, var det med flere nye tiltag. Vi startede Age Group op.  

DK1 blev gennemgået og ændret, så der var en rød tråd op til DK3. Maj Cup kom ind i stedet for DM1 

Konkurrenceformen blev ændret, så SM-FM og JM samt Maj Cup blev en del af adgangsbilletten til DM. 

 

Dommerkursus blev afsluttet med en prøve for at klassificere dommerne. Af disse nye spændende 

tiltag nåede vi kun at få dommerne klassificeret. Alle de andre nye tiltag må vi vente med at få afprøvet 

til den nye sæson. 

 

Vi har stadig meget svært ved at få værter til vores events, og har derfor udarbejdet en 

rotationsordning, hvor alle foreninger kommer i spil. Det vil ikke være fair, hvis de store stævner 

hænger på de samme få foreninger. 

 

I november måned lavede vi et spørgeskema til alle foreninger for at følge med i, hvor acrobaterne vil 

tilmelde sig de forskellige konkurrencer og i hvilken rækker. Resultatet blev en meget fin balance 

mellem antal af deltagere ved de 3 konkurrencer ( SM-JM/FM og Maj Cup). Desværre var der ikke 

mange deltagere tilmeldt Age Group, men det kræver nok flere år, at få denne række op at køre. Vi 

håber på, at flere vil tilmelde sig i 20/21. 

 

Inden det hele lukkede ned, nåede vi vores dommerkursus/acrocup Øst. Igen med rigtig mange 

kursister. AcroCup Øst blev afholdt i forbindelse med dommerkursus. Også her, var der rekordstor 

deltagelse.  Tak til Svinninge for hjælpen ved AcroCup. AcroCup Vest måtte aflyses på grund af for få 

deltagere. 

 

Talentlandsholdet samt nogle få foreninger deltog i et stort stævne i Portugal. Vi, der var hjemme, 

kunne følge med på skærmen. Dejligt at se, at vores acrobater sagtens kan være med ved disse 

internationale stævner uden at falde igennem. Tak til alle jer der deltog, for en rigtig god oplevelse. 

 

GymDanmark har ansat en landsholdschef, som vil hjælpe os med vores talentudvikling. Det tror jeg 

bliver en styrkelse af vores talentmasse på lang sigt. 

 

GymDanmarks bestyrelse vil fremføre en ny strategi og organisationsplan, som får vidtrækkende, 

følger for hele GymDanmark, udvalg og foreninger.  Acroudvalget er meget skeptiske overfor disse 
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planer, som vi frygter, vil tage meget af vores motivation for at arbejde frivilligt. Jeg håber, at vores 

medlemsforeninger gennemlæser hele forslaget, så de forstår konsekvenserne, hvis forslaget bliver 

vedtaget.  

 

Tak til udvalget og kontoret, samt alle ude i foreningerne, der på den ene eller anden måde støtter og 

hjælper Dansk Acro.  

 

Træneuddannelse 

GymTræner 1  

Gymtræner 1 består af en basisdel og en specialdel (Sports Acrobatik). I år var vi nødsaget til at aflyse 

GymTræner 1 – Acrobatik på grund af for få tilmeldinger. Så husk at sende jeres hjælpetrænere, nye 

medtrænere eller jer selv på Gymtræner 1 – basis, så I derefter kan komme videre på GymTræner 1 – 

Acrobatik.  

 

GymTræner 2 – Basis 

GymTræner 2 uddannelsen består af 3 selvstændige basis moduler, som kan tages i vilkårlig rækkefølge 

i løbet af sæsonen.  

• Træningsmiljø og dig som leder  

• Træningsplanlægning og fysisk træning  

• Basis Sportspsykologi  

 

Trænerkursus 

Udover GymDanmarks træneruddannelser, vil vi også gerne tilbyde jer sports acrobatik trænere flere 

tilbud for at dygtiggøre jer som trænere, så I kan tilbyde træning med høj kvalitet. I 2020 var der 

planlagt en kursusweekend med en kursusholder fra UEG. Dette blev aflyst på grund af corona og er 

udskudt til juni 2021.  

 

Sports Acrobatik modtagercertificering 

Vi vil fremadrettet gerne øge sikkerheden for vores gymnaster (sikre gymnasterne) og kunne stå inde 

for, at den modtagning der bliver udført, er forsvarlig. Vi vil derfor gerne fra sæsonen 22/23 (hvis 

corona tillader at de nødvendige kurser bliver afholdt) indføre en modtagercertificering, hvis man har 

gymnaster til konkurrence, som udfører dobbeltroterende tempomomenter. Dette betyder at hvis man 

har gymnaster der udfører dobbeltroterende tempomomenter til konkurrence, skal en tilknyttet træner 

have bestået et kursus i Modtagning og sikkerhed i tempomomenter (dette vil vi efter planen udbydes 

første gang i sæsonen 21/22 eller 22/23). 

 

Før man kan deltage på dette kursus, skal man som minimum have bestået Springsikker måtte og 

trampet 1 for at have basis modtagningsprincipper på plads. Springsikker-kurserne udbydes af 

GymDanmark i samarbejde med DGI. I kan derfor allerede fra denne sæson begynde at tage 

springsikker-kurserne.   

   

Udvikling og PR 

Der er fuld gang i at få lavet en startpakke for Sports Acrobatik i Danmark. Startpakken vil fungere som 

et hjælpemiddel til de foreninger der gerne vil prøve kræfter med Acro men ikke ved hvor de skal 

starte. Den vil indeholde videoer med momenter og i disse videoer vil der være vejledninger til hvordan 

momenterne skal udføres. Derudover vil startpakken også indeholde tilbud om mentorordninger med 

andre klubber og en udførlig opbygning af ca. 10 træninger som man kan følge eller bare tage de ting 

man synes om fra. 
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Indtil videre er der lavet opbygning til 3 træninger og det er planen at disse skal prøves af ude i en 

forening. Vi skal inden da have filmet momenterne der henvises til i træningsplanerne, men dette har vi 

indtil nu været forhindret i grundet Corona. 

 

Der har været afholdt et par møder i løbet af året med de andre startpakke-udvalg og vi har fulgt Rope 

Skipping som var de første der var ude med deres startpakke. Vi glæder os til det er vores tur til at 

komme ud med vores og håber den bliver taget godt imod når den tid kommer. 

   

Dommere 

I året der er gået, har vi igen haft succes med afholdelse af reglement seminar på begge sider af 

Storebælt. Vi har taget et tiltag ift. Udvikling og uddannelsen af vores dommere, hvor alle deltagere ved 

kurset har gennemgået en ”test”. Dette har givet et positivt udviklingsresultat, og dette vil vi arbejde 

videre med i fremtiden.  

 

Age Group 1 reglementet blev oversat fra engelsk og tilpasset dansk acro, men der blev desværre ikke 

gennemført konkurrencer pga. Covid-19 situationen.  

 

Vi er fortsat meget interesserede i at udvikle reglementerne og vores uddannelse af dommere både på 

nationalt og –internationalt plan.  

 

Regnskabsopstilling 

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 er overflyttet til vores nye Internationale afdeling, hvor landsholdschefen har 

budgetansvaret for alle aktiviteter indenfor landshold, talent og elite. 

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

tværs af hele GymDanmark. 

Økonomi 

På økonomisiden har det været et stille år, vi nåede dog at få afholdt Acrocup og dommerkursus i 

januar måned. Vores konkurrencer blev aflyst på grund af Covid 19 situationen og det betyder at både 

vores udgifter og indtægter har været mindre end budgetteret. Vi ender dog ud i et positivt resultat, 

dog noget mindre end først forventet. 

 

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. 
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Realiseret 

 2019 
 Budget 

 2019  

Budget 

 2020 
      

Indtægter      

      

Drift      

Uddannelse og kursus 99.000  100.000  99.000 

Arrangement og events 37.165  0  0 

Konkurrencer 182.604  219.000  233.000 

Drift indtægter i alt 318.769  319.000  332.000 
      

Strategi      

Landshold 156.646  63.000  0 

Strategi indtægter i alt 156.646  63.000  0 

      

Indtægter i alt 475.415  382.000  332.000 

 

 

Udgifter      

      

Drift      

IT  819  0  6.000 

Politik 17.067  17.000  14.000 

Uddannelse og kursus 11.209  64.000  89.000 

Arrangement og Events 42.430  0  0 

Konkurrencer 83.054  189.000  170.000 

Foreningsservice 0  0  2.000 

Drift udgifter i alt 154.579  271.000  281.000 
      

Strategi      

Landshold 218.354  61.000  0 

Organisationsudvikling /projekter 0  5.000  5.000 

Strategi udgifter i alt 218.354  66.000  5.000 
      

Udgifter i alt 372.933  337.000  286.000 

      

Nettoresultat 102.482  45.000  46.000 
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Regnskab og budget 2020/2021     
 

     

 

Realiseret  

30/9 2020  

Budget 

 2020 
 Budget 

 2021 
      

INDTÆGTER      

      

Drift      

Uddannelse og kursus 62.305  99.000  100.000 

Arrangement og events 57.200  0  0 

Konkurrencer 20.085  233.000  250.000 

Drift indtægter i alt 139.590  332.000  350.000 

 

 
      

UDGIFTER      

      

Drift      

IT  0  6.000  7.000 

Politik 14.834  14.000  14.000 

Uddannelse og kursus 38.167  89.000  89.000 

Arrangement og Events 59.831  0  0 

Konkurrencer 1.720  170.000  159.000 

Foreningsservice 0  2.000  3.000 

Drift udgifter i alt 114.552  281.000  272.000 

      

Strategi      

Organisationsudvikling 

/projekter 
0  5.000  0 

Strategi udgifter i alt 0  5.000  0 

      

Udgifter i alt 114.552  286.000  272.000 

      

 

Nettoresultat 25.038  46.000  78.000 

 


