REFERAT Udvalget for Idrætsgymnastik

Regionsmøde

Mødedato: 04.09.2021 og 05.09.2021
Mødenavn: Regionsmøder
Sted:
VGF, Viborg og Hermes, Frederiksberg
Til stede: VGF (Viborg), AIG (Aalborg), KG66 (Kastrup), Hermes (København), Gefion
(København), HGF (Helsingør) og GHG (Herlev).
Derudover deltog Mette Schmidt Rasmussen fra bestyrelsen i Viborg og
udvalgsmedlemmerne Jørgen Beck-Bang, Ralf Petersen og Jakob
Maagaard.
Referat: Jakob Maagaard.

OBS. Dette referat er en opsummeringen af to referater fra møderne i Viborg og på
Frederiksberg.

Opstart
Jakob bød alle mødedeltagerne velkommen, og alle fik mulighed for at introducere
dem selv og deres tilknytning til idrætsgymnastikken. Derefter orienterede Jakob om
dagens agenda og mødets formål.
UIG 2021 – 2022
Der er desværre igen i år afgang af udvalgsmedlemmer, og et par stykker der
stadigvæk er i tvivl om deres fremtidige frivillige arbejde for UIG. Derfor orienterede
Jakob foreningerne om de udfordringer, Udvalget står overfor i forhold til rekruttering
og fastholdelse af udvalgsmedlemmer. Idrætsgymnastikforeningerne bliver nødt til at
bidrage med frivillige, såfremt Udvalget skal bestå. Ellers vil arbejdet dø langsomt ud.
På nuværende tidspunkt er der 6 vakante pladser, og såfremt disse ikke bliver fyldt ud
med egnede kandidater, vil UIG ikke kunne levere den samme støtte til miljøet.
Derudover blev udskiftning af Bestyrelsen diskuteret. Morten Rasmussen har meldt
sin afgang, og derved er der ikke nogen medlemmer i Udvalget, der har et indgående
kendskab til idrætsgymnastik. Dette synes Foreningerne var et stort problem. Jakob
mindende dem dog om, at de selv havde været med til at stemme for en professionel
bestyrelse og dette medførte et fokus på GymDanmarks generelle udvikling og ikke
idrætsgymnastik specifikt. Det var dog problematisk, at Morten havde meldt sin
afgang, specielt i forhold til det gode samarbejde han havde haft med UIG.
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Idrætsgymnastik miljøet i Danmark
Jakob spurgte ind til hver enkelt klub, og hvordan de var kommet igennem corona
krisen. Umiddelbart var det lidt for tidligt at sige, idet sæsonen bliver startet op i disse
uger.
Der var dog en stor forskel mellem klubberne. I nogle klubber havde de lykkedes at
fastholde både trænere og gymnaster, og selvom de havde haft en lille nedgang i
medlemmer, var de meget fortrøstningsfulde for fremtiden.
I andre foreninger var de udfordret og havde været nødt til at lukke hold grundet
manglende gymnaster, men også trænere. Der var i større grad en kamp om
overlevelse frem for udvikling.
Årsmødet 2021, herunder vedtægtsforslag
Jakob orienterede omkring Årsmødet, der bliver afholdt i Kolding d. 13. november fra
kl. 10:00. Herefter vil der blive afholdt aktivitetsmøder.
Ved Årsmødet har Bestyrelsen fremsendt et vedtægtsforslag, der i store træk minder
om det forslag, der blev nedstemt sidste år. Bestyrelsen ønsker at fastholde
navneændringen for udvalgene, så de i fremtiden kommer til at hedde
disciplinkomiteer. Derudover er den største ændring, at det bliver Bestyrelsen, der
definerer Udvalgets opgaver og ansvar.
Bestyrelsen har dog fjernet den del af forslaget om at ændre valgprocessen for
Udvalgene. Derved vil det stadigvæk være folkevalgte, der repræsenterer
Foreningerne i kommende udvalg/komiteer.
Jakob opfordrede Foreningerne til at sætte sig ordentlig ind i dette vedtægtsforslag, så
diskussion til Årsmødet vil blive konstruktiv, og kommer til at fokusere på det
fremsendte, og ikke personlige forhold.
Jakob informerede Foreningerne om, at Udvalget med det manglende antal
medlemmer, vil have svært ved at leve op til det ansvar og de opgaver, der er pålagt i
de nuværende vedtægter.
Derfor skal der ændres på den nuværende situation. Enten ved at se på opgaverne og
definere dem ud fra antal af medlemmer og kompetencer i Udvalgene. Eller ved at
Foreningerne fremsender flere kandidater til udvalgsarbejde, så det bliver muligt at
løse de tildelte opgaver.
Jørgen pointerede dog, at formuleringen i det fremsendte og måden vedtægts2
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forslaget var blevet kommunikeret ud på, var meget uheldig. Bestyrelsen fremstod
som en ledelse, der ville overtage alt magten og have en organisation, der var
topstyret. Der var ikke formuleret et krav til Bestyrelsen om at disciplinkomiteerne
skulle inddrages, og dette var yderst uheldigt.
Kalender 2021
Jørgen orienterede Foreningerne om arbejdet med kalenderen for 2021. Kalenderen
er færdigt planlagt, og stort set alle konkurrence er placeret. Der er dog et udestående
med:
- DMC Junior Hold, DMC Youth Hold/Individuelt d. 20. november (KIG)
- Trinmesterskaberne i Vest d. 27. november (MIG)
Såfremt der ikke findes en arrangør, vil konkurrencerne blive aflyst.
Kalender 2022
Jørgen orienterede også om arbejdet med kalenderen for 2022, og at den stort set var
færdigt planlagt. Der var dog opstået et problem med KIG konkurrencerne d. 19.
marts og 4. juni. Her ville der være for mange forskellige reglementer i spil, til at det
fysisk ville kunne lade sig gøre at dømme gymnasterne. Derfor ville der snarligt
kommet en revideret plan for de konkurrencer.
Derudover var det værd at notere, at der næste år ikke ville blive afholdt et ”nationalt
trinmesterskab” i MIG, hvor denne type konkurrence kun vil blive gennemført på
regionalt niveau. Ligeledes ville der heller ikke blive afholdt holdkonkurrencer i
aldersgrupperne U17 og Junior i MIG, idet de forventes at stille op ved Senior Hold
DM.
Foreningerne synes, at de planlagte konkurrencedatoer for DM-ugen var
problematiske i forhold til dimittender mm. Udvalget vil tage dette til efterretning og
genoverveje den overordnede plan. Det fastholdes dog, at Idrætsgymnastik deltager
ved DM-ugen.
Projekter og initiativer
Jakob orienterede ganske kort om GymDanmarks Strategi for 2022-2025. Der er fokus
på 4 områder. Et ”Etisk kodeks”, ”Uddannelse”, ”Udviklingsmiljøer” og ”Nye
bevægeformer og livslang bevægelse”.
Dette strategiske fokus kommer blandt andet til udtryk i forhold til anvendelse af
principperne fra ATK 2.0 i vores reglementer og vores forståelse af god talent og
eliteudvikling.
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Den indledende dialog er påbegyndt med Forbundskontoret omkring dette emne, og
hvilken påvirkning det ville få for vores miljø og den måde vi dyrker og konkurrerer i
Idrætsgymnastik i Danmark. Dette arbejde vil Foreningerne blive orienteret om ved
det forestående Aktivitetsmøde og ved Regionsmøderne de næste par år.
Eventuelt og spørgsmål
AIG synes det var ærgerligt, at GymDanmark var gået væk fra det regionale arbejde
mellem klubberne. Før i tiden var det regionale samarbejde i Jylland mellem KIG
klubberne en stor succes og til alles gavn. Der var et regionalt trænerteam, der
sammen løftede det gymnastiske niveau og styrkede de sociale relationer mellem
klubberne. Dette arbejde ønskede de jyske klubber genoptaget.
AIG ønskede også, at der blev kigget ind i arbejdet med dopinglicenserne fra FIG. Det
er meget komplekst stof, der kræver særdeles gode engelskkundskaber at
gennemføre. Derfor ønskes der støtte fra GymDanmark til at gennemføre disse test,
så det ikke ekskluderer nogle af vores gymnaster.
Jakob orienterede om, at såfremt der var gymnaster der havde betalt
konkurrencekontingent, men ikke havde deltaget i konkurrencer den foregående
sæson, kunne de blot kontakte Forbundskontoret og få deres penge igen.
Foreningerne udtrykte et behov om hjælp til live-streaming af GymDanmark
Idrætsgymnastik konkurrencer. Jakob fortalte, at dette vil blive et fokus, og han
håbede, at der kunne blive gennemført nogle forsøg i foråret. UIG vil meget gerne
understøtte dette arbejde og derigennem gøre Idrætsgymnastik mere tilgængeligt på
de sociale medier.
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