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Udvalg:  Udvalget for TeamGym 

Møde:  Aktivitetsårsmøde 

 

Mødedato: 13. november 2021 

Sted: Scandic Kolding 

Referat: Marie-Louise Haurum 

 

REFERAT 

• Valg af dirigent 

Ole Holmskov fra administrationen 

 

• Beretning 

Nåede ikke mange konkurrencer pga corona. Lykkedes at gennemføre DM i Randers, 

med tilskuer trods strenge restriktioner. En dag med fin gymnastik trods manglende 

træningsmuligheder. 

 

Der er arbejdet efter mange planer, og for udvalgets vedkommende har det betydet 

de ikke har ligget stille. Meget gymnastik er der generelt ikke blevet lavet. Der skal 

afholdes konkurrencer næste år, og der håber vi på det bedste.  

 

Udvalget står på mål for de ting som udvalget udfører. Udvalget har gjort et stykke 

arbejde i forhold til at skabe en bedre relation til kontoret, på trods af der tidligere har 

været et modspil. Der er taget beslutninger som alle i udvalget ikke står ved, men 

udvalget står på mål og er åben overfor dialogen.  

 

Spørgsmål til beretning:  

Niels – Ros og respekt for at der er nogen som sætter sig ned og forbedrer arbejdet. 

Aldersinddelingen er der en tidshorisont som spænder ben for dem. Snak om 
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minipiger – er bange for at den saver foreningerne over, pga der ikke er mulighed for 

at de kan komme i konkurrence. Et ønske om at vi kalder 7. klasse piger noget andet 

end minipiger, og at man kigger på aldersgrænsen i forhold til konkurrence. 

Svar: Ændringer skal ud noget før, og udvalg/forbund skal gøre det bedre i forhold til 

at kommunikere ud. I forhold til at ændre navngivningen er det noget som der er 

dialog omkring med forbund og bestyrelsen. Det er ikke godt at kalde 14-årige minier. 

Til næste sommmer kommer der nye navngivnigner af aldersgrupperne. Det er pt. 

ikke tidssvarende også jævnfør ATK 2.0.  

 

Snak om hvornår er man elite og hvornår er man ikke. Hvis man er 18 år er man 

senior og opefter. Det har man prøvet at imødekomme nu ved at lave en danmarks 

serie, hvor senior går ned til 15 år. Måske indfører osteborde igen for at få dialog med 

klubber og foreninger. Mikro/mini talent serier skal tages lokalt. GymDK har fordret 

teamgym til denne udvikling. Man ved godt det påvirker miljøet, som man må tage 

dialoger om.  

 

Kenneth – Man kan kalde mikro-mini talent op til 13 år. Man skal komme ud til 

konkurrencer som vil sørge for at flere udvalgsmedlemmer er… Nye seniorer bliver 

svært, fordi de skal oprettes i en aldersgruppe af 8-10 som rykker op på samme tid. 

Selve senior konkurrencen foregår én dag. Man er der samme dag, men man har 

mulighed for at starte et seniorhold op som ikke er på ligaplan. Godt at kalde det liga 

og DS i stedet for A og B.  

 

De mest iøjnefaldende henvendelser er trænere som ikke kan få deres elite børn til 

DM. De skal til gymnastik og til konkurrence med et formål. Både i forhold til 

aldersgrupperne og navngivningen og retorikken. De næste fire år er en løbende 

opdatering af vores reglementer. Vi skal være opmærksomme på at de unge trives 

ved at gå til konkurrence. Senior er blevet rykket ned i danmarksserien, for at få flere 

klubber med.  

 

Foreslag – skriv ud til DGN DGO? for at se på hvordan deres aldersopdeling var/er, og 

se på om det kan være den samme nu. 

 

I idrætsgymnastik trækker de voksne ud af fællesskabet, som er ærgerligt overfor 
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gymnasterne.  

 

Licenskurven – det er vigtigt vi får den delt op på drenge og piger, for at få kurven 

strukket ud. Ole – der findes data på dette og giver ikke konkret info på dette. 

 

• 3. udvalget 

Opfordring til at hvis man har interesse – vi har brugt år på sektionere udvalget for at 

vi har mange med ude fra miljøet. Os der har siddet i udvalget har hevet fat i folk med 

gode kompetencer, og der kommer til at mangle nogen nu. Vi skal kigge ind i hvordan 

udvalget vil undersøtte GymDKs uddannelse. Forbundet har løftet ”elite” området 

gennem Helge og kaptajner, og håber forbundet vil sparre med udvalgene, for at de 

ikke kan dreje det i retninger, som vi ser teamgym skal flyve hen i. Der blev lavet ti nye 

dommere sidste weekend. 70 var samlet til dommerforum, og dermed er de 90 cirka 

med de nye. Der blev også snakket om spøjse ændringer i reglementet som de skal 

forholde sig til.  

Ole bruger sektionerne inde fra kontoret, i forhold til de forskellige områder.  

 

 

• Regnskab 

Teamgym havde overskud i 2020 og havde andel i at underskuddet ikke blev større på 

den måde. Teamgym har gjort det de skulle trods corona. Der er blevet passet på 

pengene. I 2021 skal der afleveres flere penge end sidst, men det har ikke været 

muligt at afvikle aktiviteter eller få indtægter ind. Det ser ud til at der kommer et lille 

underskud derfor i 2021.  

 

Der er blevet spurgt ind til om det er muligt at få tilbagebetalt licenser til Hvidovre. 

Dette skal kontoret tage stilling til, men som udgangspunkt antages det at det er 

muligt at tilbagebetale licenserne. 

Bestyrelsen udleverer budget til udvalget, som bliver gennemgået med udvalget. Der 

er ikke mandat til at skrue på de forskellige poster, og sørger for at levere det der 

kommer i budgettet.  

I 2022 er konkurrencerne lidt lavere, og budget er meget det samme som i 2021 

derfor. Derudover kender man stadig ikke det fulde omfang af corona kombineret 
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med mindre licenser. På samme vis er alle discipliner ramt i GymDK. 

 

• Indkomne foreslag 

Ingen 

 

• Hæder og ære i TeamGym 

I 2012 blev der etableret en teamgym æresnål.  

Kim får tildelt den på vegne af udvalget, grundet sin indsats over årene indenfor 

teamgym. 

Michael får tildelt den på vegne af udvalget, fordi han driver stævnerne med stor 

indsats.  

 

• Eventuelt 

Nytårskursus synes Anja kunne være et fedt forum at møde hele udvalget. Fedt vi får 

en masse info og viden til nytårskursus – hvis der kommer bestyrelsesmedlemmer og 

trænere. Vil gerne have indspark til hvordan man motivere trænere.  

 

Når der køres redskaber rundt i landet, synes de containerne skal pakkes ind med 

GymDK reklame. Det er der dialog omkring med kontor og partnerskabet. Jakob fik 

priser på det og vurderede at det koster for meget. 

 

Man kunne godt prøve på at være mere med på beatet i teamgym regi. Vi er den 

største del af gymnastikken, og om lidt er der udtagelse til landsholdet. Der skal være 

fokus på den gode oplevelse for gymnaster og juniorgymnaster. Uddannelses-

sektionen er et vigtigt sted at sætte ind. Uddannelse er et hjul der mangler at blive 

gjort noget ved.  

 

Kenneth – vil gerne samarbejde som privat aktør, men har tidligere brændt nallerne 

og det skal være på lige vilkår. Der bliver givet udtryk for at det måske er noget der 

skal gøres mere af.  
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Flere efterskole er begyndt at afholde kurser hvor der er mål og krav de unge skal 

opfylde. De unge skal fanges når de kommer hjem fra efterskolerne for at man ikke 

taber dem. Uddannelse kan i den sammenhæng være et samlingspunkt. ”Man kan 

omsætte mere for yngre karruseller” 

 

Benjamin – afholder selv kurser på efterskolerne, men synes det er ærgerligt de skal 

betale 1000 kr for at sende deres elever ud på GymDK uddannelser, i egen hal med 

egen lære.  

GymDK vil hellere have de unge som gymnaster i længere tid end træner hvis der skal 

vælges. 


