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Mødedato:  11.10.2021, kl. 20:15-22:00 

Mødenavn: Udvalgsmøde 

Sted:  Skype 

Til stede: Jørgen Beck-Bang, Ralf Petersen, Dorthe Wiedenbein, Lotte Unnerholm og 

Jakob Maagaard 

Referat:  Jakob Maagaard   

 

 

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

Danmark”. 

 

 

Orientering 

Jakob orienterede om DM ugen i 2022, og at idrætsgymnastik nu er endelig tilmeldt. 

Derefter debatterede Udvalget på hvilke datoer konkurrencer skulle afvikles, idet der 

var en tydelig utilfredshed ved regionsmøderne om det tidligere udmeldte.  

Udvalget besluttede derfor at flytte konkurrencen, så AA-finalerne og kvalifikation til 

disciplinfinalerne bliver afviklet lørdag d. 25. juni og disciplinfinalerne søndag d. 

26.juni 2022. Dette gælder i udgangspunkt kun seniorkonkurrencen, men Udvalget er 

i gang med at undersøge om juniorkonkurrencen også kan afholdes i den weekend. 

 

Der var en generel tilfredshed over de afholdte regionsmøder i Udvalget. Det var 

dejligt at møde Foreningerne igen, og der var nogle gode og konstruktive dialoger.  

Umiddelbart var der ikke nye medlemmer at rekruttere til Udvalget, men 

Foreningerne lovede at undersøge baglandet.  

 

Jakob orienterede om årsmødet og Udvalget manglende stadigvæk detaljer omkring 

weekenden. Ralf og Lotte ville dog ikke være til stede grundet andre aftaler, så det 

ville kun være halvdelen, der dukker op i Kolding. 

Jakob ville udfærdige et PowerPoint og inddrage de relevante udvalgsmedlemmer i 

processen. 

Udvalget besluttede hvem der skulle have årets Idrætsgymnastikpris og dette vil blive 

offentliggjort ved aktivitetsmødet. 

 

Sparring 

Ikke aktuel. 

 

Drift 

Jørgen orienterede om arbejdet med kalenderen for 2021. Der var enkelte 

konkurrencer, der ikke var placeret. Disse konkurrencer ville blive aflyst, såfremt ingen 

Foreninger melder sig. 



 

          REFERAT Udvalget for Idrætsgymnastik 

        Udvalgsmøde                                            
 

 

 

2 

 

Udvalget besluttede at få bekræftet alle aftaler med Foreningerne, i forhold til 

afholdelse af konkurrencerne i 2021. Det var vigtigt at undgå misforståelser, så alle 

var klar over de aftaler, der var indgået. 

 

Jørgen informerede Udvalget om, at kalenderen for 2022 nu var færdig planlagt. Den 

ville blive sendt ud til Foreningerne i løbet af de næste par dage. 

Udvalget besluttede at lave en sidste ændring på DMC-konkurrencerne. De vil nu blive 

afholdt som JM/SM og DM.   

Derudover lovede Dorthe at lave en ny oversigt til UIG, så det blev helt klart hvilke KIG 

konkurrencer, der ville blive afholdt i 2022. 

 

Jakob orienterede om de gældende regler for udgifter i forbindelse med konkurrencer 

og møder. Det blev dog klart for Udvalget, at der var brug for en bedre 

kommunikation omkring emnet til alle frivillige i idrætsgymnastik. Jakob ville 

undersøge med kontoret om der var noget på vej. Ellers ville han forsøge at igangsat 

en større kommunikationskampagne, så alle var informeret om de gældende regler. 

 

Udvikling 

Ikke aktuelt. 

 

Evt. 

Ikke aktuelt. 

  


