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Formandsberetning 

Igen et turbulent år for os i udvalget for TeamGym er gået, det startede ellers rigtig godt og vi var klar til 

årets konkurrencer, nye dommere var uddannede, vi klar med ny konkurrencestruktur og vi havde 

afholdt Multikursus for en masse glade deltagere. 

Alt i alt var vi i TeamGym kørende med et godt og funktionelt Udvalg. 

Vi afviklede de første konkurrencer frem til midt februar og alt var godt, rigtig god gymnastik og alle var 

glade for det nye set-up til konkurrencerne, hvor vi  nu kørte efter internationale regler i vores nye LIGA 

række. Det var også her vi testede det nye scoresystem med tablets til dommerne, en kæmpe succes. 

I midten af marts måtte vi lukke alle konkurrencer ned, og foreningernes træning blev suspenderet. Alt 

blev sat i bero grundet Corona. 

I udvalget har vi arbejdet videre med en masse tanker og idéer om afholdelse af de eksisterende 

konkurrencer, men var hele tiden underlagt de restriktioner myndighederne havde udstukket. Det blev 

ikke til flere konkurrencer i 2020, og desværre heller ikke til Nordiske junior mesterskaber i Randers 

eller DM i TeamGym. Vi valgte i Udvalget for TeamGym at nulstille årets konkurrencer. 

På dette tidspunkt lige inden sommerferien, valgte vores formand Kim Kløve Lassen at trække sig som 

formand for TeamGym , en noget uventet og kedelig beslutning for TeamGym, hvilket også satte 

Udvalget i en noget presset situation. 

Udvalget valgte at køre videre med Kenneth Pingel ved roret, som Konstitueret Formand med 

stævnesektionens Formand Michael Andersen som sparringspartner på posten.  

Hele udvalget er klar til at finde de gode løsninger for en videre drift og udvikling af TeamGym, trods 

den lidt vanskelige situation. 

Der er besluttet at vi i udvalget vil hjælpe hinanden, i en lang højere grad og at beslutningerne tages i 

100% fællesskab, således vil vi fremadrettet, for så vidt det er muligt være flere deltagere til møder og i 

det hele taget arbejde en del mere sammen, selv om det er udvalgets styrke! 

Der bliver arbejdet i Udvalget på at klargøre årets multikursus, årets dommeruddannelse samt 

klargøring til denne sæsons konkurrencer, selv om det i skrivende stund ikke er klart om vi kan afholde 

konkurrencer i 2021. 

Stor tak til alle frivillige og foreninger, samt til  samarbejdspartnerne BGI Akademiet, Brejninggaard 

Efterskole, Bøvling Idrætsefterskole, Flemming Efterskole, Gymnastikefterskolen Stevns, Sorø 

Gymnastikefterskole, Vejstrup Efterskole, Vesterlund Efterskole, Gladsaxe IF og Svendborg 

Gymnastikforening for jeres støtte til, og samarbejde om TeamGym. I er alle med til at udvikle den 

sport vi alle brænder for. 

Kenneth Pingel 

Konstitueret Formand for Udvalget for TeamGym   
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Træneruddannelse 

Hjælpetræneruddannelsen 

Hjælpetræneruddannelserne var i år godt besøgt. Over 200 nye hjælpetrænere har i år modtaget papir 

på at er blevet klogere på at kunne igangsætte og tilpasse en aktivitet i træningen.  

GymTræner 1 - Basis 

Der er afholdt 9 uddannelser over hele landet. Ca. 200 deltagere har været på GymTræner 1 – Basis og 

ca. 59  har valgt at gå i gang med deres specialisering på GymTræner 1 – specialedel i år.  

GymTræner 1 – Specialedele 

For TeamGym er der hele to relevante specialedele efter GymTræner 1 – Basis; GymTræner 1 – Spring 

og GymTræner 1 – Rytme.  

GymTræner 1 – Rytme – Der måtte oprettes hele 2 uddannelser i år pga. stor efterspørgsel. Vi 

gennemførte en uddannelse i vest med 17 deltagere og en i øst med 12 deltagere.  

(TeamGym, Tumbling, Sports Acrobatik) GymTræner 1 – Spring – 6 deltagere  

Det er glædeligt, at GymTræner 1 – Rytme i år har haft så stor tilslutning at det har været nødvendigt at 

oprette et øst og et vest hold. Uddannelsen er lagt i hænderne på Louise Tarp Jørgensen og Freja 

Willads Haack, som på baggrund af sidste års evalueringer nøje har tilpasset indholdet på uddannelsen.  

Uddannelsen rummer de basale redskaber for at kunne undervise i rytmisk gymnastik, lige meget om 

man efterfølgende skal undervise i rytmisk gymnastik eller i TeamGym. F.eks. tages emnet om 

smidighedstræning og etik op, samt hvordan man kan have legende tilgang til træningen af 

grundelementer som f.eks. balancer.  

 

GymTræner 1 – Spring har de to seneste år haft svært ved at få deltagere nok. Dette skal formentlig ses 

i lyset af at der mangler klarhed om forskellen mellem GymTræner uddannelse og Springsikker (som er 

et samarbejde med DGI). På GymTræner 1 – Spring arbejdes der med de basale redskaber for at kunne 

undervise spring undtaget modtagning. Både GymTræner 1 – Spring og Springsikker vil i det 

kommende år, blive evalueret og revideret med fokus på at skabe det bedste fundament for alle der 

arbejder med spring.  

 

GymTræner 2 – Basis 

Uddannelsesrækken for den erfarne træner der arbejder med konkurrence og/eller opvisnings-

gymnastik.  
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GymTræner 2 – Basis er så småt ved at finde sin form efter at vi for 2. gang har udbudt disse moduler. 

2. omgang er nøje tilpasset efter evalueringerne fra 1. runde. Fælles for alle moduler er, at deltagerne 

udarbejder en opgave indenfor modulets teoretiske emner ud fra egen praksis.  

 

Uddannelsen består af 3 selvstændige moduler, som kan tages i vilkårlig rækkefølge:  

• Træningsmiljø og dig som leder – Aflyst pga. for få deltagere 

• Træningsplanlægning og fysisk træning – 9 deltagere – Afholdes igen d. 5.-6. dec. 

• Sportspsykologi– 12 deltagere 

 

GymTræner Camp  

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.  

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. 
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Regnskab og budget 2019/2020     
 

     

 

Realiseret 

 2019 
 Budget 

 2019  

Budget 

 2020 
      

Indtægter      

      

Drift      

Politik:      

Efterskolesponsorart 350.000  315.000  0 

Eurogymsponsorart 0  50.000  0 
      

IT 5.000  0  0 

Uddannelse og kursus 382.400  75.000  253.000 

Arrangement og events 266.543  300.000  300.000 

Konkurrencer 2.569.553  2.434.000  2.714.000 

Drift indtægter i alt 3.573.496  3.174.000  3.267.000 

 

 

Udgifter 
     

      

Drift      

Administration 10.500  0  50.000 

IT 133.185  68.000  78.000 

Politik 165.779  312.000  165.000 

Kommunikation/branding 112.433  120.000  155.000 

Uddannelse og kursus 212.184  145.000  213.000 

Arrangement og Events 239.309  300.000  300.000 

Konkurrencer 1.434.407  1.452.000  1.399.000 

Foreningsservice 766  8.000  8.000 

Drift udgifter i alt 2.308.563  2.405.000  2.368.000 
      

Strategi      

Landshold 220.065  210.000  0 

IT-udvikling 0  35.000  0 

Mega-events NM 64.180  344.000  0 

Strategi udgifter i alt 284.245  589.000  0 
      

Udgifter i alt 2.592.808  2.994.000  2.368.000 

      

Nettoresultat 980.688  180.000  899.000 
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Regnskab og budget 2020/2021     
 

     

 

Realiseret  

30/9 2020  

Budget 

 2020 
 Budget 

 2021 
      

INDTÆGTER      

      

Drift      

Uddannelse og kursus 0  253.000  428.000 

Arrangement og events 0  300.000  0 

Konkurrencer 1.321.326  2.714.000  2.900.000 

Drift indtægter i alt 1.321.326  3.267.000  3.328.000 

 
      

UDGIFTER      

      

Drift      

Administration 2.439  50.000  0 

IT 2.987  78.000  123.000 

Politik 15.553  165.000  107.000 

Kommunikation/branding 0  155.000  0 

Uddannelse og kursus 175  213.000  372.000 

Arrangement og Events 0  300.000  0 

Konkurrencer 411.944  1.399.000  1.434.000 

Foreningsservice 178  8.000  10.000 

Drift udgifter i alt 433.276  2.368.000  2.046.000 

      

Nettoresultat 888.050  899.000  1.282.000 

 

 

 

 

 


