DAGSORDEN Udvalget for Idrætsgymnastik

Udvalgsmøde

Mødedato: 28.05.2021, kl. 18:45-22:00
Mødenavn: Udvalgsmøde
Sted:
Skype
Til stede: Ann Krogsgaard, Lotte Unnerholm, Jørgen Beck-Bang og Jakob Maagaard
Referat: Jakob Maagaard

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

Orientering
Jakob startede med at orientere udvalget om weekendens formål og program.
Udvalget ville få støtte fra en af GymDanmarks konsulenter (Betina) til strategiprocessen, og derefter vil de få mulighed for at ”trykteste” deres ideer og tanker,
overfor udvalgets bestyrelsesmedlem Mette Schmidt Rasmussen.
Herefter gennemgik Jakob de overordnede emner fra sommerseminaret, og hvilken
retning GymDanmark bevæger sig i. Specielt strategisporene blev diskuteret, og hvad
idrætsgymnastik egentlig er.
Arbejdet med afholdelsen af DM individuelt 2021 og kommunikation herom, havde
generet en del frustration ude i miljøerne. Derfor gennemgik Jakob forløbet og
udvalget kom frem med et par forbedringsforslag, så udvalget ikke løber ind i samme
problemer igen.
Jakob orienterede om det indledende møde med DIF omkring idrætsgymnastiks
deltagelse ved DM-ugen i 2022. Jørgen, Lotte og Jakob deltog ved mødet, og var alle
meget positive for projektet. Derfor vil udvalget gøre arrangementet til et af deres
topprioriteter næste år. Derfor vil Jakob forsøge at sætte et nyt møde op med Janne
(Forbundskontoret) i nærmeste fremtid, for at sikre den bedst mulige proces frem
mod næste sommer.
Til sidst, orienterede Jakob omkring Anne Werners svar, vedr. konkurrencelicenser for
konkurrencesæsonen 2020-2021. GymDanmark var ikke interesseret i at forlænge alle
konkurrencelicenserne, men vil påbegynde en dialog med de få idrætsgymnaster, der
ikke havde haft mulighed for at deltage i en konkurrence i sæsonen. De ville enten få
pengene retur eller få forlænget deres licens.
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Sparring
Der var ikke fremsendt emner, udvalget skulle tage stilling til. Derfor udgik dette
punkt.
Drift
Jørgen orienterede om arbejdet med kalenderen for 2021. 2. halvår er nu færdigt
planlagt og lagt på GymDanmarks hjemmeside. Derudover er arbejdet med
planlægningen af kalenderen 2022 stort set færdig, og vil blive præsenteret på
regionsmøderne d. 4. og 5. september.
Jakob kom med en indstilling til udvalget om, at de Nationale Trin Mesterskaber (NaM)
ikke skal afholdes i 2022. Trin Mesterskaberne skal kun afholdes regionalt. Dette blev
vedtaget af UIG.
Derudover blev det også besluttet, at MIG ikke vil afholde et Danmarksmesterskab for
aldersgruppen U9 i 2022. Dette gælder både hold og individuelt. Der vil dog stadigvæk
være et JM og SM for denne aldersgruppe.
Dette blev ligeledes vedtaget af UIG.
Overstående vil blive præsenteret og diskuteret ved regionsmøderne i efteråret.
Udvikling
Udvalget diskuterede de forestående regionsmøder, og der var et generelt ønske om
at forbedre møderne og gøre dem endnu mere relevante for de fremmødte. Derfor vil
udvalget til næste udvalgsmøde fastlægge en ”skarp” agenda, hvor det bliver muligt at
dele mødedeltagerne op i mindre grupper undervejs, for at få den bedst mulige
sparring på et konkret projekt eller problemstilling.
Jakob ville forsøge at sætte et møde op med Anne Werner og den nationale gruppe i
GymDanmark, for at gennemføre et ”service-check” af de interne processer, der er i
forhold til konkurrenceplanlægning og -afvikling. Dette håbes gennemført inden
sommerferien.
Jakob orienterede om arbejdet med live-streaming, og at der umiddelbart ikke var
sket det store. Dette synes udvalget var ærgerligt, da det vil tage noget tid for at blive
klar til efterårets konkurrencer. Jakob ville tage kontakt til Annette (Forbundskontoret)
for at skubbe lidt på processen.
Evt.
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