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Mødedato: 19.04.2021, kl. 20:15-22:00 

Mødenavn: Udvalgsmøde 

Sted:  Skype 

Til stede: Ann Krogsgaard, Lotte Unnerholm, Jørgen Beck-Bang, Dorthe Wiedenbein, 

Mette Rasmussen og Jakob Maagaard 

 

Referat:  Jakob Maagaard  

 

 

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

Danmark”. 

 

 

Orientering 

Jakob orienterede om udvalgets nye kontaktperson i Hovedbestyrelsen. Mette Rasmussen 

var blevet tildelt rollen, og derfor var hun med på dagens udvalgsmøde. Derefter fik Mette 

mulighed for at præsentere sig selv, hvorefter udvalgets medlemmer kort blev 

introduceret. 

 

Jakob orienterede om hans nyligt tildelte rolle som GymDanmarks repræsentant i 

Idrætsgymnastikkens nordiske arbejdsgruppe. Gruppen går under navnet ”Technical 

Regulations working group” og skal bidrage til et yderligere samarbejde mellem de 

nordiske lande. Jakob har påtaget sig opgaven grundet Micheles barsel, og vil holde 

udvalget løbende informeret omkring forstående arbejde. 

 

Jakob orienterede om den forstående arbejdsweekend d. 28.-29. maj. De overordnede 

rammer er på plads, og han vil indgå en yderligere dialog med Betina fra 

Forbundskontoret efter GymDanmarks sommerseminar d. 8. maj. 

 

Mette orienterede ganske kort om Hovedbestyrelsens arbejde siden årsmødet i 2020.  

 

Sparring 

Intet nyt. 

 

Drift 

Jørgen orienterede om kalenderen for 2021. NM er flyttet til efteråret. Det forventes dog 

stadigvæk at blive afholdt virtuelt. Yderligere information om dette ville tilgå udvalget ved 

næste udvalgsmøde. 

 

Det Danske Mesterskab for senior ønskede udvalget stadigvæk at få afholdt før 

sommerferien. Jørgen orienterede dog om, at det kun var AIG, der havde budt ind på 

konkurrence. Kalendergruppen ville tage kontakt til AIG for at få detaljerne på plads. 
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Kalenderen for 2. halvår af 2021 ville snarest muligt være at finde på GymDanmarks 

hjemmeside, informerede Jørgen. Der var dog enkelte udfordringer med det flyttede NM, 

der skulle håndteres, før den kunne offentliggøres. 

 

Jørgen orienterede udvalget om, at kalenderen for 2022 stort set er på plads. Den 

forventes præsenteret ved vores regionsmøder. 

 

Udvalget synes det var en udfordring at få afholdt regionsmøderne inden sommerferien, 

som ellers planlagt. Derfor blev det besluttet, at møderne skulle rykkes til august måned 

2021. Jakob fremsender dette via de sociale medier til gymnastikmiljøet. 

 

Ann ønskede, at udvalget blev helt skarpe på reglerne for ”alliancer” ved holdkonkur-

rencerne. Derfor blev det endegyldigt besluttet, at ”alliancer” ved holdkonkurrencer er 

tilladt, undtagen ved DM Hold for senior. Her kan der dog søges om dispensation ved 

udvalget. 

 

Udvalget skulle også tage stilling til en opdatering af slitagegebyret. Det blev besluttet, at 

klubberne har mulighed for at ansøge om 20 kr. pr. gymnast i slitage gebyr ved 

idrætsgymnastik konkurrencer. Dette træder i kraft pr. 1. august 2021.  

 

Det er ikke alle vores konkurrencegymnaster, der har haft mulighed for at komme i 

konkurrence i denne sæson. Dette gælder specifikt KIG´s trin 1-3, der fik aflyst deres 

konkurrence. Derfor diskuterede udvalget, hvordan de skulle forholde sig til dette. 

Udvalget vil forhøre sig hos hovedbestyrelsen om mulighederne for en forlængelse af de 

nuværende konkurrencelicenser. Dette ville Mette tage med tilbage til Hovedbestyrelsen.  

 

Udvikling 

Udvalget havde ikke tid til at arbejde videre med udviklingspunkter og derfor blev 

følgende emner udskudt til arbejdsweekenden. 

- Alternativ konkurrenceform 

- Live-streaming 

- ”Idrætsgymnastik for alle” på efterskoler 

 

Evt. 

Ann orienterede om, at hun vil udarbejde et oplæg til et arrangement, der henvendte sig til 

gymnaster lige under for eliten. Dette ville blive præsenteret til arbejdsweekenden. 


