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Politisk program 

Indledning 

I mere end 120 år har GymDanmark (Danmarks Gymnastik Forbund) været gymnastikforeningernes 

interesseorganisation, og gennem daglig aktivitet bevæger vi danskerne på alle niveauer gennem træning, 

konkurrence og opvisning. Vi varetager mere end 400 medlemsforeningers fælles interesse for at udfolde 

gymnastikken i hverdagen og udvikle den i fremtiden. 

Gymnastik og fitness er blandt danskernes foretrukne bevægelsesformer, og for mange opnås det motoriske 

fundament gennem gymnastikken. Vi vil være et forbund, hvor mange får glæde af gymnastikken og de 

fællesskaber, der naturligt opstår omkring, hvad enten det er i forbindelse med træning, konkurrence eller 

opvisning. 

I GymDanmark mener vi, at gymnastikken bør spille en endnu større rolle i det danske samfund og for endnu flere 

danskere. Med sunde værdier og et kerneprodukt som gavner alle, ønsker GymDanmark at tage ansvar for flere. Vi 

ønsker at skabe fundamentet for livslang bevægelse for alle ved at skabe det motoriske fundament hos børn og 

unge. 

Vi ønsker at udvikle sunde og bæredygtige talentmiljøer, som afspejles i vores aktiviteter. Ligesom det er vores 

mission gennem udvikling af medlemsforeningerne at sikre god grundgymnastik gennem veluddannede trænere i 

sunde trænings- og foreningsfællesskaber. Vi besidder enestående specialviden indenfor gymnastik, som bidrager 

til at sikre denne udvikling og dannelse af gymnastiktrænere i medlemsforeningerne. 

De tre arenaer 

GymDanmark er foreningernes forbund og varetager medlemsforeningernes fælles interesse ved at arbejde 

indenfor tre arenaer. I medlemsarenaen med relevante aktiviteter af høj kvalitet, i interessearenaen for 

gymnastik og fitness’ rolle i samfundet. Begge er understøttet af en velfungerende organisation med høj integritet 

og stor agilitet. Der er et stærkt samspil mellem de tre arenaer, som dermed afspejler forbundets 

sammenhængskraft og samlede vision.  
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Medlemsarena 

Relevante aktiviteter af høj kvalitet 

GymDanmark er medlemsforeningernes fællesskab. Vi ønsker, at GymDanmarks medlemstilbud skal skabe værdi 

for den enkelte forening, gymnast, træner eller frivillige, alene eller i fællesskab. Høj faglighed og læring er 

omdrejningspunktet for alle aktiviteter og foreningskonteksten skaber bånd mellem gymnaster i alle 

aldersgrupper. 

Med GymDanmark har alle mulighed for at udvikle sig, uanset om man ønsker at lære den grundlæggende 

gymnastik, holde sin krop i form til livslang bevægelse, ønsker træning og fællesskaber gennem leg, opvisning eller 

konkurrence, eller ønsker at give alt for at stå øverst på medaljeskamlen. 

 

Vi tager ansvar for udviklingen af gymnastik og fitness via fagpersonale, eksperter, forskningsbaseret viden og 

frivillig organisering. Vi styrker vores sport gennem foreningsudvikling, hvor træneruddannelse og kulturel ledelse 

går hånd i hånd, hvor samarbejde og sparring sker i tværgående projektgrupper, og hvor bæredygtige trænings-, 

talent- og elitemiljøer sikrer vidensdeling mellem gymnaster og trænere, på alle niveauer. 

 

Interessearena 

Motorisk fundament og livslang bevægelse 

Som interesseorganisation vil GymDanmark arbejde og give mulighed for, at gymnastikken bliver danskernes 

foretrukne motoriske fundament. Et fundament, som sikrer befolkningen mulighed for bevægelse gennem hele 

livet, uanset om målet er motion, træning, eller elitesport.  

Med aktive og dedikerede frivillige, og kompetente og fagligt rustede medarbejdere besidder forbundet en 

enestående ekspertise om gymnastik og fitness. Og som grundlæggende idræt tager vi ansvar for den kropslige 

læring og motoriske dannelse, som kommer den enkelte til gode i alle livets faser.  

Gennem samarbejde i de gode fællesskaber udbreder vi den grundlæggende gymnastik i samfundet generelt. Vi 

tager et medansvar for den generelle sundhed ved at styrke vores foreninger gennem viden og uddannelse og ved 

at involvere endnu flere i gymnastikkens fællesskaber.  

Vi præger debatten om gymnastik og fitness. Sammen med nationale og internationale fællesskaber bidrager vi til 

den generelle udvikling af gymnastikken. Endeligt søger vi indflydelse og sparring, og involverer os der, hvor vi kan 

gøre en forskel for vores medlemsforeninger og fælles mål. 

Organisation 

Integritet og agilitet 

 

GymDanmark tilstræber i alle henseender at være en organisation, der efterlever principper for Good Governance 

med forbundsdriften som et bærende og understøttende element for varetagelse af vores medlemsforeningers 

interesse. 

Frivillighed er et bærende element i GymDanmark. Vi ønsker en organisation, hvor frivillige oplever, at deres 

indsats skaber værdi, er værdsat og hvor man oplever, at man er velkommen og får mulighed for at bidrage til at 

understøtte og udvikle gymnastikken. Det gør vi ved at have et konstant fokus på at have en agil organisation, der 

sikrer at nye ideer, gymnastikformer og trends kan udvikles og implementeres smidigt og effektivt til gavn for 

medlemmerne.  

 

Integritet er en kerneværdi i vores forbund. Vi er en solid og ansvarlig organisation, der efterlever god ledelse og 

har orden i virksomhedsdriften. GymDanmarks midler investeres til hver en tid i indsatser til gavn for 

gymnastikken, og vi har rammerne, hvor ny viden opsamles og anvendes i udviklingen af vores forbund. 

 

GymDanmark tager opgaven som medlems- og interesseorganisation seriøst, og tilstræber at være en god 

rollemodel for medlemsforeningerne, såvel som for andre organisationer og virksomheder. 


