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Mødedato: 29. oktober 2017 

Mødenavn: Årsmøde  

Sted: Idrættens Hus, Brøndby 

Referat: Carsten Nyborg Andersen 

 

 

Morten Rasmussen bød de fremmødte velkommen til årsmødet. Og fortalte lidt om gårsdagens 

rep.møde. 

 

Følgende foreninger er repræsenteret med stemmer:  

Gefion 

Hermes 

KG66 

GHG 

Nakskov GF 

Nivå 

Skive 

VIK 

 

1.  Valg af dirigent 

Udvalget anbefaler Erik Juhl Mogensen blev enstemmigt valgt.  

Årsmødet er rettidigt indkald, lovligt og beslutningsdygtigt. 

Der er 25 stemmer til stede i salen. 

 

2.  Beretning 

Der henvises til den skriftlige beretning. 

 

Formand - Morten 

UIG har forsøgt at lave en tydelig struktur. Morten gennemgik Skemaet 
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Skemaet kan ses på hjemmesiden – hvor man også kan se et kommisorie for hver sektion. 

 

Opdelinge afn UIG er sålides: 

 

 
 

I praksis er det dog sådan at UIG arbejder på tvers af KIG og MIG. 

 

Arbejdsgrupper: 

UIG kan endvidere oprette arbejdsgrupper, der får ansvar for mindre opgaver. 

I 2016/2017 er der oprettet to midlertidige arbejdsgrupper. 

• NM 2018 (Jakob Maagaard, Ralf Petersen, Louise Brandenborg og Morten Rasmussen) 

• DIF-struktur. (Ann Krogsgaard, Jakob Maagaard, Ralf Petersen og Morten Rasmussen) 

 

UIG kan endvidere oprette arbejdsgrupper, der får ansvar for mindre opgaver. 
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I 2016/2017 er der oprettet to midlertidige arbejdsgrupper. 

• NM 2018 (Jakob Maagaard, Ralf Petersen og Morten Rasmussen) 

• DIF-struktur. (Ann Krogsgaard, Jakob Maagaard, Ralf Petersen og Morten Rasmussen) 

Derudover er der to faste arbejdsgrupper 

• KIG reglementsgruppe (Ann Krogsgaard, Pia Jakobsen, Ditti og Louise Brandenborg Jensen) 

• MIG reglementsgruppe (Ralf Petersen, Jakob Maagaard, Alexander Wilinski, Marian Rizan) 

 

 

 

Regionssektionen (Jakob og Søs) 

 

Jakob og Søs, henholdsvis vest og øst. 

I år genneført møder i foråret, pænt besøgt i Greve, men ikke i Aarhus. 

I efteråret igen flot besøgt i Greve, og desværre aflyst i Aarhus p.g.a. for få tilmeldte. 

Punkter som blev drøftet: 

 

Forårsmøde 

Dispensation til uddannelse – pengemaskine 

Flyttede 2020 uddannelsen 

Kurser før sommerferien 

KIG dommer honorar 

 

Efterårsmøde 

Det nye trinsystem ud til klubberne 

MIG Nordisk U14  

Mange KIG gymnaster til samling (75) 

Manglende testresultater – MIG B-landshold 

Forældrekurser 

Re-tænk kurserne/uddannelse 

 

Der lyttes til input fra klubber og tages videre I UIG 

Vi opfordre alle klubber til at komme til regionsmøder – da det er den bedste mulighed for at få den 

tætte dialog. 

 

 

Kalender- og arrangementssektionen (Dorthe, Louise, Ralf og Jakob) 

 

Dorthe, fortalte om fordeling af opgaver i Stævne sektionen. At Ralf tager sig af MIG og Dorthe KIG 

Bestilling af medaljer, Dommer besætning. Dorthe udtrygte et ønske om en opdateret liste fra 

klubberne over hvem der er stævne ansvarlig og dommeransvarlig både for KIG og MIG. Dorhe har 

ansvar for stævnekontakter for både KIG og MIG.  

Ralf, MIG, det kan være svært en gang imellem at få dommer kabalen til at gå op. Grunden hertil er 

øget tilgang til drenge konkurrencerne, som jo er positivt. Men der ligger et arbejde i at skaffe nok 

dommere 

 

 

Uddannelsessektionen (Louise og Jakob) 
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Louise fortalte at der er lavet et Uddannesesudvalg på tværs af aktiviteter, her er Louise med fra UIG. 

De har arbejdet mest med GymTræner1 Basis 

 

Oversigt over kurser i det forgangne år: 

• 1-2-trænerkursus i Nivå i februar - stor succes og næsten 30 kursister 

• 1-2-trænerkursus i Aalborg i juni – aflyst 

• Træner 1 i juni – aflyst  

• COP-dommerkursus - næsten 20 nye uddannede nationale dommere 

• Trin 4-6 - over 20 nye uddannede dommere 

• Trin 7-9 - aflyst 

• MIG trin-dommerkursus – Stor success. 

 

Jakob fortalte at det har været ærgeligt at de har brugt mange recurser på at planlægge kurser som 

desværre mange er blevet aflyst 

 

 

KES (Ann) og MES (Ralf) 

 

Ann KES. Fortalte kort om arbejdet og at de som udvalg ikke kan beslutte noget men indstille ønsker til 

UIG. 

 

• 7 møder afholdt i det forgangne år 

• DtT - Åben test for alle med henblik på udtagelse til nationale og regionale bruttogrupper (med 

tilmeldingsmodul) – forsøger at gøre det så gennemskueligt som muligt 

• DtT - Udtagelseskriterier og forventninger i forhold til bruttogrupper 

• Strategiarbejde i forbindelse med begyndende implementering af ny talent- og elitestruktur i 

GymDanmark. – Som noget nyt bliver der arrangeret fællestræninger. Mindre udvælgelse. Mulighed 

for at møde andre under træningsforhold – Videns deling. 

• Der var flotte resultater fra NECH på Færøerne 

• Camille Rasmussen vandt Guld på gulv og Sølv i spring over hest 

• Mette Hulgaard vandt Bronze i Forskud barre  

 

 

Ralf MES. 

 

Har ikke holdt ret mange møder men Ralf mødes med Marian en gang om ugen 

MES arbejder med nogle af de samme ting som KES. Ønsker at få flere Senior gymnaster til at træne 

sammen, så man kan få flere til at fortsætte med IG i længere tid.  

VM i Montreal i Canada 

• Generelt gode og stabile præstationer. 

• Gulv: Christian Risberg blev nr. 64 ud af 124 startende og Kasper Rydberg nr. 90. 

• Bensving: Helge Vammen nr. 45 ud af 132 startende. 

• Barre: Helge Vammen nr. 71 ud af 123 startende, Joao Fuglsig nr. 73 og Joachim Winther nr. 89. 
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• Reck: Jakob Buus nr. 70 ud af 124 startende. 

Ralf fremhævede Debutanten Christian Riisberg’s præstation på gulv 

 

NECh i Thorshavn på Færøerne 

Generelt gode og stabile præstationer. Der deltog mandlige gymnaster fra 9 lande. 

Gulv: Kasper Rydberg kørte en god gulvøvelse og fik sølv i finalen kun en tiendedel fra guldet. 

Hest: Joao Fuglsig kom i finalen trods et dårligt 1. spring, og i finalen lykkedes det med en ”næsten” 

brækket næse fra opvarmningen at få en sølvmedalje. 

Reck: Jakob Buus fik desværre ikke fat sin Kolman i kvalifikationen – ellers ville en finale og medalje 

have været mulig. 

 

 

 

Talent 2020 (Morten) 

Vi fik lov af DIF at køre videre med 2020 på trods af at forudsætningerne for projektet havde ændret sig 

markant. 

 

Jonas Vestergaard Jensen holdt et kort indlæg omkring den ny talent og elitestruktur. 

Baggrund: 

• Ny Talent- og elitestruktur i GymDanmark 

• Stort fokus på udvikling af gymnaster, trænere og foreninger 

• Ønske om at styrke og udvikle idrætsgymnastikmiljøet i Danmark 

• Naturlig sammenhæng mellem Talent- og Elitestruktur og Talent2020 initiativer 

Ønske om at få så mange som muligt fortsætte som seniorer. 

Dygtiggørelse af trænere. 

Foreningsmæssigt bevished om det gode motivations klima 

• Initiativer fokuserer bredt og overordnet 

• Fokuseret på tre niveauer (Kulturskabelse, træneruddannelse og gymnasten) 

• Opslået kurser 

– Ledelse af talentudviklingskultur (København, 1 tilmeldt (ikke IG’er) (aflyst) 

– Det trænerskabte motivationsklima (Århus, 3 tilmeldte fra VIK) (aflyst) 

– Inspirationskursus vedr. fysisktræning og talentudvikling ved Mats Mejdevi (Viborg (11) 

og Greve (22)) 

– Den gode rollemodel med ungdomslandsholdsgymnaster (bobler, talenter og junior KIG 

og U14 MIG) 

På de gennemførte kurser har der været en utrolig god stemning og energi.  
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Kommentarer til Beretningen: 

Hermes – Martin: Nye tiltag i KES, kunne man give lidt mere feedback om baggrunde for nye tiltag så 

klubberne ved hvad det er det går ud på.  

Stor ros til Reionsmøder. 

Savner flere besøg af landstrænere i klubberne, og der kunne komme en bedre relation mellem 

klubber og landstræner. 

 

Svar fra UIG/Ann: Det tager vi med videre. Vi vil rigtig gerne have landstræneren mere ud. 

 

KG66 – Thomas: Hvad er formålet med de nye samlinger med op til 75. 

Svar fra UIG/Ann: Der kommer mere info senere idag 

 

Gefion – Helle Buus. Landstræneren må vel have en ansættelses kontrakt, og der må vel stå en 

opgavebeskrivelse. Hvor der står at de skal ud i klubberne. 

 

 

3.  Regnskab 2016 

 

Ralf lavede en kort gennemgang. 

Helt overordnet har vi underforbrugt. Hvilket på lidt længere sigt kan være en fordel. 

I løbet af 2016 fik UIG lov til at få overført midler til MES og KES da man kunne se tegn på underforbrug. 

 

Gefion Helle Buus: Hvad er det man har sparret.  

På samme måde som jeg spurgte sidste år. Hvad er det på MIG siden som er frem til til 31/12 hvor man 

vil tjene de penge som mangler  

 

VIK – Joao: Vil gerne vide om det er muligt at få flere penge til eliten når man har sparet mere. Hvad er 

det der har gjort at vi har sparet penge? 

 

Svar fra UIG/Ralf: kan ikke her give detaljer omkring de enkelte poster. Men vil undersøge. 

 

Thomas: KG66 – Det er en blankocheck når vi sender børn på landshold. 

 

Thomas – KG66: Undre mig over realiseret underskud på ca. 200.000 start gebyrer 
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4.  Strategi  

 

Morten:  

• NM 28/6 – 1/7 2018 i Farum Arena -  Udfordringer, omkring økonomien. Det arbejder vi hårdt på 

at løse. Vi vil rigtig gerne høre klubberne om input om hvordan vi kan få flere til at komme og se 

NM. Vi vil gerne have fyldt hallen op, så økonomien bliver bedre. 

• Har budt ind på individuelt VM M/K i 2021 – ved mere i marts 

• Ditte kom på besøg og fortalte lidt om at Ditte og SportEvent Danmark m.f.l  var i Motreal og tale 

med en masse fra FIG og meldingerne derfra er positive. Man vi ved dog først noget til marts. 

Det er vigtigt for GymDanmark vi kan lave et økonomisk rentabelt arrangement. 

 

Spg. fra Joao: hvad er de store udfordringer med økonoien ved NM –  

Morten: det er freestanding systemer. D.v.s uden huller i gulvet. 

 

Besøg fra Anders, Formand for GymDanmark – Ville gerne bare lige hilse på. 

 

a) Regionssektionen (Jakob og Søs) 

 

Forårs- og efterårsmøde - Øst 

04.03.18 Gefion 

30.09.18 Hermes 

Forårs- og efterårsmøde - Vest 

03.03.18 Aarhus 

29.09.18 Aalborg 

 

Strukturen bliver ændret lidt: 

Velkomst 

Kort nyt fra UIG 

Kalender 

Dagens emne 

Evt. 

 

b) Kalender- og arrangementssektionen (Dorthe, Louise, Ralf og Jakob) 

 

• Kalender 2018 

• Præsentation af kalender for både KIG og MIG  

• Forsøger at få slået KIG og MIG kalender helt sammen så der er bedre synergi. 

• Der har været en lille udfordring med fordelingen. 

• Eneste klube så har lagt billet ind på senior DM finalen er KG66 -  

• I forhold til Kvalifikationerne er det kun sjællandske klubber som har lagt billet ind på 

dem.  

 

c) Uddannelsessektionen (Louise og Jakob) 

 

Louise, gennegik kort lidt om ændringer til Trin systemet. 
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Til januar kommer der et nyt system. Med beskrivelser og videoer 

Mange ændringer i 4-6 få ændringer i 7-9 

 

Nye mulighedder for at begyndelse i trinsystemet og beståelse  

Nye muligheder for tidlig specialisering  

 

Fra januar 2018 må man gerne blive på et lavere trin en man er rykket til. 

 

Alt kommer ud på skrift  

 

Alle dommere skal på nyt dommerkursus og/eller prøve 12.-14 januar i Gefion – Man skal består 

prøven for fortsat at være dommer. 

 

Jakob – MIG 

Opdatering af Trinsystem, det væsentlige er at det allerede er lagt ud på hjemmesiden som udkast. Den 

2. og 3 december bliver der holdt et lille seminar omkring det nye system, og der holdes en lille test 

konkurrence. 

Det medfører nye dommerkurser. Alle dommere skal på kursus senest 2019 

 

Louise – GymTræner 1 basis – krav for at komme på GymTræner1 Idrætsgymnastik.  

Træner1 Idrætsgymnastik kommer når vi kan se at der er nok IG folk som har været på basis kurset. 

1-2- trænerkursus fortsætter med 1 i øst og 1 i vest. 

Forældre kurser, det arbejdes der på. (ønsker fra klubber) 

 

 

KES (Ann) og MES (Ralf) 

 

• Ny talent- og elitestruktur -> Ændring i DtT struktur 

• Fremover 3 lag: Nationalt, Regionalt og Fællestræning 

• Færre grupper nationalt og regionalt 

• Opstart med 2 fællestræninger (åben for alle) – Øst/Vest 

• Øge samarbejde/vidensdeling mellem trænerne 

• Krav om tilmelding af trænere til samlinger og fællestræninger – gebyr for udeladelse af dette. 

MES. 

Kasper Rydberg og Joao Fuglsig. – tanker om fremtiden 

Vi har haft en del samtaler med Jakob og Morten, omkring økonomien og Niveau for gymnasterne. 

Omprioritering ved tildeling af midler – så man skal præstere for at få tilskud. 

Der er ikke nogen gulerod for at præstere –  
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Forslår at der laves nogle karakterkrav for at blive sendt ud til store konkurrencer. 

eks. fik nr. 40 på gulv 13,4 ved VM – så det kunne være kravet til at blive udtaget til næste. 

Som allaround gymnast kunne man sige at kravet skulle være at skulle ramme karakteren til 4 reserve 

til AA finalen (nr. 28) 

Hvis man ikke når kravene, så kan man med en god præstation. Få lov at deltage ved store 

mesterskaber men med en væsentlig højere egenbetaling. 

Gymnasterne er klar over at det kommer til at kræve en del mere af dem selv. 

Marian og Adrian har været med i denne dialog, er dog ikke 100 % enige.  

Jakob Bus tilføjer at en af bekymringerne er praktik omkring hvornår der skal leveres test resultater. 

 

Joao, fortæller at gymnasterne er frustrerede over den manglende dækning af IG i presse og 

GymDanmarks hjemmesider –  

 

  

5. Budget 2018 

Der henvises til den skriftlige beretning. 

a) Økonomisektionen (Ann og Ralf) 

b) Debat om prioriteringer (Morten) 

 

Morten: Vi har fået lov til at vente med at lave Budgettet for 2018. Det er lidt færre penge som er til 

rådighed, da bl.a. 2020 midler er faldet bort. Men faktisk er tildelingen fra GymnDanmark højere en 

sidste år. 

 

Så vi vil gerne have årsmødets hjælp til at komme med input til prioriteringen. 

 

Hvad er i spil: 

• Konkurrencer (flere/færre/andre typer) 

• Landshold 

• Træningssamlinger  

• Træningslejre 

• Dommerudvikling, 

• Talentudvikling, 

• Trænerudvikling,  

• Klubprojekter 

• mm 

 

Spørgsmål til salen. 

Hvor vil I gerne have dansk gymnastik er om 5 år? 

Hvad skal der til for at opnå det? 
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Hvordan forestiller I jer midlerne skal anvendes for at opnå dette? 

 

 (10 min ved hvert punkt diskussion ved bordene) 

Navn    Svar 

Joao Bredde: stor frafald 

Hvad kan gøre det interessant at fortsætte 

Potentiale i at køre Masters konkurrence (3 div) – giver gymnaster som 

fortsætter 

Elite om 5 år. Blande os i World cup og EM finaler 

 

Heller Buus En top på 10 drenge.  

Men der skal holdes fast i pigerne - de falder tidlig fra. 

Deres udvikling går pludselig meget hurtigt. 

Så en top på 10 piger. 

Vi skal lave en fælles indsats for at holdet fast i junior piger og drenge når 

de bliver seniorer (samarbejde med øvrige discipliner) 

Findes der statistik? 

Der bredde grundlag: Skolesamarbejde, vi skal byde ind på samarbejde 

med skoler. 

Martin Hilker Meget af det samme. 

Hvor mange klubber er vi. Så vi skal passe godt på hinanden. 

VM medalje ved VM 2021. 

Bredere top – flere seniorer 

Mere specialisering 

Hvem måske Viborg Elite noget med DM bredere. 

GFA –  

Træner udvikling og trænersamarbejde 

Idrætsgymnastik for alle – Vidensdeling med ”Top trænere” 

 

Joao Alternative gymnastik konkurrence former 

Island – TV konkurrence – Battle 

Noget der er nemmere at forholde sig til for det bredde publikum. 

I Schweiz laver de alternative holdkonkurrencer, som kunne være 

interessante. 

 

Martin Hilker Skabe en identitet omkring gymnaster 

Stolthed over at være idrætsgymnast. 

Erik Juhl Mogensen Udnyt sociale medier til at lave battle 

 

Morten takkede for input. 
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Kom endelig med yderligere input til udvalget 

 

6. Indkomne forslag 

Ingen forslag  

 

7. Valg til udvalget jf. vedtægter § 18 stk. 3 

a) Næstformand, Ralf Petersen, villig til genvalg 

Ralf bleve valgt uden modkandidater 

b) Regionsansvarlig 

c) Øvrige medlemmer 

På valg 

- Søs Steen Hougaard (Villig til genvalg) 

- Dorthe Wiedenbein  (Villig til genvalg) 

- Agnete Madsen (genopstiller ikke) 

- Andreas Peter Bøgebo (Villig til genvalg) 

 

- Der var ingen kandidater til den ledige plads efter Agnete 

- Søs, Dorthe og Andreas blev genvalgt. 

- UIG opfordre til at forsamlingen går hjem og forsøger at finde en person som 

kan træde ind i bestyrelsen for UIG 

 

 

 

 

8.  Eventuelt 

 

Joao VIK  - vi har oplevet at VIK har oplevet at vores klub træner ikke er involveret i landholdstræningen 

når hovedvægten af deltagerne er fra VIK. 

 

Ralf – Det er et spørgsmål om økonomi. 

 

Ann: Takker på udvalgets vegne Agnete for hende kæmpe arbejde i UIG.  

Agnete: Takkede for de pæne ord. Og hun fortsætter sit arbejde som dommer. 


