1.

Referat af UIG’s aktivitetsmøde 2015
1.

Velkommen

2.

Valg af dirigent
Jørgen Bech Bang er valgt som dirigent.

3.

Årsberetning 2014-2015
V. formand Torben Brix.
Nævnværdige resultater 2015: Sebastian blev nordisk drengemester på
hest, Marie Skammelsens præstationer ved ungdoms OL og
nordeuropæiske mesterskaber, kvindernes præstationer ved EM.

4.

Regnskab 2014
V. Ralf.
- Underforbrug samlet set
- MIG går i 0
- KIG i underforbrug (hovedsageligt pga. flere licenser og flere
konkurrence-deltagere)
Er der penge tilovers i udvalgene, ryger de tilbage i “den store pulje” GymDanmark-puljen og går altså ikke til udvalgene.

5.

Regnskabsrapport 2015 og budget 2016
Status på 2015: Halvvejs i 2015 er der brugt få penge i forhold til
budgettet.
Budgettet i 2016 er på 218.000.
Der arbejdes på, at skaffe flere deltagere ved konkurrencerne, især ved
MIG-konkurrencer.
Kommentar om, hvorvidt det er rimeligt, at der er så stor egenbetaling
på internationale konkurrencer. Udfordringen ved dette er, at der ved et
eventuelt underforbrug i UIG, ikke optjenes flere penge til UIG, idet
pengene ryger tilbage i GymDanmarks kasse. Der kan på den måde
ikke optjenes flere penge til næste år ved at spare i UIG.
Derimod vil et underforbrug i KES og MES kunne overføre penge fra et
år til et andet år. Disse penge kan både bruges til at dække gymnaster,
trænere, dommere etc ved internationale konkurrencer.
Helle Buus: Kommentar om, at ATK-certificering er meget dyrt for
klubberne og at tallene ikke er synlige nok for klubberne. Der sættes
spørgsmålstegn ved, hvor pengene ryger hen og hvad pengene bliver
brugt på.

6.

Orientering om status på elitebudget 2015 og elitebudget for 2016
2015:
MES: En lille nedgang i forhold til 2014.
KES: Lille stigning i forhold til 2014.
Denne udvikling vil forstætte i 2016, KES vil få en yderligere lille
stigning, mens MES vil falde lidt igen.
Pengene til KES og MES fordeles iht. Eliteudvalgets fordelingsnøgle,
hvor det væsentligste er indtjente resultater, omregnet til point, ved EM,
VM og OL.
Pengene til hele GymDanmark fordeles efter DIF’s fordelingsnøgle.
GymDanmark har bevilget 2.000.000 til elitearbejdes i de forskellige
Eliteudvalg.
Martin, Hermes: Kommentar om, at det er meget få, unge mennesker,
der skal trække det tunge læs i forhold til økonomi.

7.

Kalender 2016
MIG kalender v. Jakob.
Fokus på, at forløbet fra 2015 fortsættes.
Nyt tiltag: U14 Cup, som skal være en forberedelse til NM.
KIG kalender v. Agnete.
KIG landstræner Ditti har et ønske om en international konkurrence i
Østrig i foråret, grundet få internationale konkurrencer.
Helle Buus: Kommentar om, at KIG-kalenderen fortsat ikke er på plads.
Karen Marie, Svendborg: For lang tid inden trin 7-konkurrencer. Den
eneste konkurrence for trin 7 før juni er u-konkurrencer. Ønske om, at
sæsonen sluttes med et DM og ikke startes med et DM. Agnete
supplerer med, at kalenderen følger kalenderåret og ikke er delt op i
sæson/sommerferie.
Dette blev ændret for få år tilbage, da trin-systemet blev indført, idet det
harmonerede bedst med trin-systemet.
Søs: For få trin 7-konkurrencer for gymnaster over 14 år.
Hanne, Skive: Forslag om, at man fortsætter trin-systemet til u16,
eventuelt u18.
Martin, Hermes: Forslag om, at konkurrencer generelt lægges længere
fra sommerferien (altså skubbes frem til slut september, start oktober)
Forslag om, at der laves en fælles kalender for KIG/MIG - i samme
dokument.
Der arbejdes på tiltaget om, at gøre u-konkurrencerne til u16
konkurrencer også. (KIG)

8.

Indkomne forslag (ingen forslag indkommet)

9.

Uddannelsesstruktur
Dommerstruktur v. Agnete: COP dommerkursus den 8-10. januar i
Brøndby.
Der efterspørges flere COP-dommere.
Alle skal på COP-kursus igen i 2017, efter OL.

10.

Orientering om ATK og træneruddannelse
Orientering om ATK v. Pil. De første fem trampolin-klubber er blevet
ATK-certificeret.
Status: Det overordnede formål med ATK er at optimere forholdene for
træning for børn og unge.
Indtil videre er der afholdt to moduler, et i Viborg og et i Hermes/Greve.
ATK vil blive implementeret i træneruddannelsen. Hoveddelen af
trænerdelen af ATK vil blive implementeret i træner 2-uddannelsen,
men med introduktion i træner 1-uddannelsen.
Foreningsprocessen i ATK startes igen i 2016.
Jakob supplerer med strukturen omkring træneruddannelsen:
1-2-hjælpetræneruddannelsen er blevet implementeret - der er afholdt
to kurser i 2015 - et i foråret i VIK og et i Hermes i efteråret.
I 2016 skal træner 1 implementeres og der skal afholdes to kurser i
2016. Et i påsken (sandsynligvis 25.-28. marts i Viborg) og et i efteråret
på Sjælland.
De nuværende i uddannelsesudvalget er Jakob Maagaard og Louise
Brandenborg.
Træneruddannelsesstrukturen ser ud som følger:
Træner 1-2
Hjælpetræneruddannelse
8 timer
Der afholdes to uddannelser pr år
- et i Jylland og et på Sjælland

Træner 1
Træner 2
For dig, der harFor
ansvar
for er cheftræner
dig, der
et hold.
og har dit eget hold
Cirka 40 timer for en hel sæson
To uddannelserCirka
pr år.80 timer
Første del afholdes
i påFørste
del afholdes i 2016
sken 2016

Herefter kan man komme på diplom-træner-uddannelser og/eller FIG academies.
Der skal arbejdes på, hvad der skal gøres med de trænere, der allerede er klub/og eller
cheftrænere - hvilket niveau skal de starte på og hvordan bestemmes det.

11. PR og Sponsorudvalg

V. Ann.
Louise og Ann, som sidder i sponsor/PR-udvalg, og har udarbejdet en “job-beskrivelse” og
offenliggjort den mange gange, desværre uden det store resultat. Der er kommet én
henvendelse, som der selvfølgelig vil blive arbejdet videre med.
Der søges dog fortsat flere medlemmer, der vil være med til at udvikle og synliggøre
idrætsgymnastikken i Danmark.
12. Separat KIG/MIG drøftelse af status på det nye konkurrencesystem og aktiviteter
i KES og MES Valg til UIG jfr. GymDanmark`s vedtægter
MIG-delen v. Jakob:

-

Snak om MIG-kalenderen, især Cup-konkurrencen
- Uddannelses-delen, der skal være i fokus i 2016 —>
- Snak om håndbogen

KIG-delen v. Agnete:
- Snak om KES og det forgangende år
- Afklaring af tøjpakken i DtT - Agnete og KES arbejder videre med dette.
- Snak om DtT samlinger og det administrative herom, samt kommunikationen
mellem forældre, KES, trænere osv.
- Diskussion af ny konkurrencestruktur, der på KIG-siden gerne skal træde i kraft i
2017.
Der er tale om et y-spor, hvor man starter med det samme basis (fx trin 1-3-4-5-6?)
og herefter kan der deles i et elitespor og et “bredde”-spor.
13. Valg til UIG
Ralf genvalgt som næstformand.
Marianne Hulgaard ikke villig til genvalg.
Agnete Madsen og Jakob Maagaard er villig til genvalg.
Dorthe Wiedenbein fra Helsingør er valgt til UIG.
14. Eventuelt
V. Agnete: Afklaring af konkurrencebestemmelser.
Ralf informerer om, at Marianne Hulgaard har modtaget idrætsprisen.
Martin, Hermes: Ønske om, at landstrænere er mere synlige i foreningerne.
Torben informerer om, at der ikke er økonomi for landstrænerne til at komme ud i
foreningerne.
Orienteringer v. Torben Brix:
- Ønske om, at idrætsprisen uddeles hvert år, i stedet for hvert andet år.
- Tak til Marianne Hulgaard for det kæmpe arbejde, som hun har gjort de sidste
mange år!
- Der kan ifølge DIF’s vedtægter ikke kåres en jysk eller dansk mester, hvis der kun
er én deltager.

- Arnes logo (DSC) skal på programmet ved danske og jyske mesterskaber.
- Der må ikke sælges tøj ved danske og jyske mesterskaber af andre end DSConsult

