REFERAT Udvalget for Idrætsgymnastik

Udvalgsmøde

Mødedato: 08.02.2021, kl. 20:15-22:00
Mødenavn: UIG møde
Sted:
Skype
Til stede: Ann Krogsgaard, Lotte Unnerholm, Jørgen Beck-Bang, Dorthe Wiedebein, Ralf
Petersen og Jakob Maagaard
Referat:
Jakob Maagaard

”Gennem samarbejde og fastholdelse vil vi udvikle og udbrede idrætsgymnastikken i
Danmark”.

Orientering
Jakob orientende omkring hans indledende dialog med hovedbestyrelsen. Han havde
snakket med Morten Rasmussen, og havde fået en status på hovedbestyrelsens arbejde,
og hvilke planer der var i 2021. Derudover havde Jakob fremlagt UIG’s tanker og planer på
den korte bane for Morten, og han vil bringe det med videre til hovedbestyrelsen.
Drift
Ann orienterede om den indledende dialog med Michele omkring UIG’s bidrag til ”Kickoff” webinaret, der bliver afholdt af den ”internationale gruppe” i GymDanmark”. Ann
havde haft en god dialog, men der var blevet draget nogle for hurtige beslutninger, der
desværre blev sendt ud til klubberne.
UIG ønsker dog at deltage med så mange medlemmer som muligt til ”Kick-off” mødet, for
at få et bedre indblik i arbejdet med ”elite- og talentgruppen”. UIG vil præsentere relevant
information omkring kalender og reglementsinitiativer, der kan være interessant for denne
gruppe. Ann går i dialog med Helge Fisker for at koordinere dette.
Jørgen orienterede omkring kalenderen 2021. Udvalget valgte at annullere alle
konkurrencer til og med 8. maj. Der er dog et klar mål om at tilbyde konkurrence til alle
aldersgrupper i 2021. Dette vil blive prioriteret.
UIG vil nedsætte en arbejdsgruppe, der kan undersøge ”alternative konkurrenceformer”.
Denne gruppe vil blive nedsat, når der bliver meldt retningslinjer ud omkring genåbningen
fra regeringen.
Udvalget ønsker at skabe et overblik over ”aktive” gymnaster, der stadigvæk træner
idrætsgymnastik under corona nedlukningen. Derfor vil Dorthe kontakte klubberne, så UIG
har de bedste forudsætninger for at planlægge årets konkurrencer.
Udvalgets dommeransvarlig vil sende en mail ud til alle idrætsgymnastikdommere før
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sommerferien. Her vil der være skitseret en plan for afholdelses af konkurrencer og
informere dem om, at det forhåbentligt bliver et travlt efterår.
Jørgen orienterede om, at World Cup’en i Doha er aflyst, men der endnu ikke er meldt
noget ud om NM, junior og EM.
Kalenderen for 2022 er blevet fremsendt til den internationale gruppe. Når deres feedback
er blevet modtaget og noteret i kalenderen, vil den blive fremsendt til udvalget. Derefter vil
Jørgen fremlægge den på forårets regionsmøder.
Jakob orienterede om arbejdsweekend og spurgte indtil det ønskede resultat. Dette blev
diskuteret og det blev klart, at hovedbestyrelsens holdning til det frivillige arbejde skal
belyses inden weekenden. Derudover skal Helge og Micheles holdning til samarbejdet med
UIG medbringes.
Emner der skal berøres under arbejdsweekenden er som følger:
- Udvalgets rolle, herunder mission og vision
- Udbredelse af det frivillige arbejde
- Den bæredygtige udvikling, så der skabes koncepter, der kan ”overleve”
Jakob undersøger muligheden for støtte fra forbundskontoret, så der kan tilknyttes en
konsulent.
Sparring
Jakob spurgte ind til om resuméet fra sidste møde på Facebook var fyldestgørende.
Udvalget var tilfreds med dette, og ønskede at dette forsatte.
Udvikling
Ann orienterede om arbejdet med ”idrætsgymnastik for alle” på efterskolerne. Hun er gået
i stå, men håber på at kunne udfærdige en beskrivelse af konceptet i nærmeste fremtid.
Der er dog ikke nogen klubber, der har taget ejerskab for dette, og hun kan ikke stå alene
med det. Denne problemstilling bliver drøftet på arbejdsweekenden.
Lotte orienterede om, at GymDanmarks forbundskontor er gået ind i arbejdet med livestreaming i samarbejde med DIF. De er gået i gang med at undersøge muligheden for at
live-streame øvelser med henblik på bedømmelser. Derved vil dommerne kunne sidde
derhjemme og dømme konkurrencerne.
Derudover undersøges mulighederne for at live-streaming af konkurrencer til publikum, og
her tænkes der både i forhold til regionale og nationale konkurrencer, og måske også
træninger der leder op til eventet.
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Evt.
Ann spurgte ind til reglerne omkring slitagegebyr ved konkurrencer, der står beskrevet i
konkurrencemanualen. Hun fandt det mærkeligt, at gebyret kun dækkede nationale
konkurrencer og forslog, at det skulle dække alle konkurrencer. Derudover ønskede hun en
anden udregning af gebyret.
Udvalget kunne dog ikke blive enig omkring et nyt slitagegebyr, og derfor blev dette emne
udskudt til næste udvalgsmøde.
Udvalget besluttede at undersøge om forbundskontorets ansatte kan blive fjernet fra
udvalgets officielle mail. Jakob ville undersøge muligheden.
Derudover blev der ikke tid til at diskutere konkurrencelicenser for 2020-2021, og dette
emne vil blev taget op ved næste udvalgsmøde.
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