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Mødedato: 22.03.2021, kl. 20:15-22:00 

Mødenavn: UIG møde 

Sted:  Skype 

Til stede: Ann Krogsgaard, Lotte Unnerholm, Jørgen Beck-Bang, Ralf Petersen, Helge 

Fisker og Jakob Maagaard 

Referat:  Jakob Maagaard  

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

Danmark”. 

Orientering 

Helge informerede om proceduren for ansættelse af den nye assistentlandstræner i MIG. 

Det var særligt vigtigt, at alle havde mulighed for at ansøge, så den bedste kandidat blev 

fundet. Valget faldt på Anderson fra Gefion. 

Helge orienterede omkring udtagelse til EM, og hvordan det var forløbet. Helt overordnet 

var den ”internationale gruppe” godt tilfredse, corona taget i betragtning. 

Helge orienterede om overdragelse af Micheles opgaver under hendes barsel. 

Landstrænerteamet overtager en del af opgaverne, og derudover støtter Helge og Esben 

op omkring arbejdet. 

Til sidste informerede Helge omkring det kommende NM-junior, der forventes at skulle 

streames. Det er endnu ikke besluttet om Danmark deltager, og der også en mulighed for 

at konkurrencen udskydes til efteråret. 

Efter ovenstående orientering, forlod Helge mødet. 

Jakob orienterede omkring revidering af udvalget GymDanmark mail. Michele og Carsten 

vil ikke i fremtidige modtage udvalgets mails, men til gengæld bliver 

sport@gymdanmark.dk sat på som Cc. 

Jakob informerede udvalget om, at Betina fra forbundskontoret har takket ja til at støtte 

udvalget i forbindelse med vores arbejdsweekend. Jakob håndterer den videre dialog forud 

for weekenden. 

Drift 

Jørgen orienterede om arbejdet med kalenderen for 2021. DM for senior forventes afholdt 

i starten af juni. Derudover er der ikke taget stilling til 2. halvår. 
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Jørgen orienterede om arbejdet med kalenderen 2022. Kalenderen er ved at være på plads, 

og forventes præsenteret på forårets regionsmøder. 

 

Derudover forventes det, at IG deltager ved ”fælles DM” i Aalborg i 2022. Jørgen, Lotte og 

Jakob kommer til at deltage i de indledende møder med arrangørerne af eventet. 

 

Ann orienterede om arbejdet med KIG reglementet. Der var kommet en indsigelse fra 

Jakob på 2 punkter, der skulle bringes op i udvalget.  

 

Første punkt var en problematik omkring antallet af senior gymnaster på et hold. Dette 

punkt blev fastholdt i reglementet.  

 

Det andet punkt var mulighed for ”alliancer” ved KIG´s holdkonkurrence. Dette ønskede 

udvalget at reglementsgruppen skulle komme med et nyt udkast på, hvor det i større grad 

blev muligt at gå sammen med andre foreninger, såfremt man ikke selv kan stille med et 

hold. Dette skulle dog ikke gælde senior DM. Ann vil snarest fremsende en revideret 

version til udvalget.  

 

Sparring 

NIL 

 

Udvikling 

NIL 

 

Evt. 

 

Følgende emner er udskudt til næste møde: 

- Alternativ konkurrenceform 

- Slitage gebyr 

- Konkurrencelicens 2020-2021 (Udskydes til arbejdsweekend) 

- Live-streaming 

- ”Idrætsgymnastik for alle” på efterskoler 

 


