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Udvalg: Sports Acrobatik Udvalget 

Møde: Aktivitetsårsmøde 

Mødedato: 14. november 2020 

Sted: Idrættens Hus i Brøndby, samt TEAMs online møde 

 

Referent: Josias Juliussen 

Formand: Poul   

 

 

REFERAT 

1. Valg af dirigent 

Formand: Poul H. Olsen  

2. Beretning 

 

Det eneste der blev gennemført i 2020: dommerkursus og eksamen, blev afviklet. 

Ellers blev alt aflyst pga. Corona. Det var en stor lang narresut – ikke at få prøvet 

det af. Prøver igen til foråret 2021.  

 

Vi er ikke særlig optimistiske – men vi arbejder  

 

Svært ved at få værter – lavet turnusorden, fair eller ikke fair 

Skal finde forskellige foreninger der kan afholde events og konkurrencer 

En lille forening kan også afholde.  

 

Nye tiltag 19/20: tre rigtig fede konkurrencer  

Samarbejdet med Helge giver nye muligheder  

 

Vigtigt at få folk ind i folden – det behøver ikke være perfekt.  

Kunne være sjovt at samle foreninger, der ikke fokuserer på acro-konkurrencer.  

 

Tak til udvalget for det kæmpestore arbejde under corona, tak til kontoret og tak til 

foreninger, der har ville køre konkurrence, men har måtte aflyse. Vi prøver igen og 

ser hvordan det går.  

 

Træneruddannelse: 
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Kamine: GymTræner Acro blev aflyst grundet få deltagere. 

Opfodre til at alle får deres nye akrobater med.  

 

Natasha: Der er meget evidensbaseret viden, der ikke kommer uden disse kurser, 

og hvorfor de er så gode. GymTræner bliver givet ud bredt ift. discipliner og får 

derfor sparring tværfagligt.  

 

Modtagercertificering: nyt tiltag – vil sikre gymnaster – og at trænere kan modtage 

de momenter, der kræves.  

 

 

Natascha: Dommere  

Vi havde nytænkt dommerkursus, mere uddannelse, lavet en test – gik godt. De 

kommende dommerkurser vil blive testet og evalueret – læner sig op af FIG.  

 

Vil have flere int. Dommere – to på FIG kursus – 1 bestod.  

Flere – ikke kun få med stor international viden.  

Udviklet dommere, der kan debattere med god viden.  

 

Poul: Vi skal hele tiden budgettere/prioritere i forhold til dommeromkostningerne  

Kurserne bliver holdt sammen med stævner eller generalforsamlinger. Ved ikke om 

det kan lade sig gøre at afholde dommerkursus i DK. Folk i FIG, kunne spørge om 

det kan lade sig gøre – har afholdt generalforsamling i DK før.  

 

Det er udvalget der skal pege på hvem der har kapaciteten – det skal være de 

ypperste herhjemme.  

 

Dommerkursus til januar – teams, ser videoer –  

Satser på at de kan gennemføres  

 

Anders: Event  

 

Så ingen anden udvej end at aflyse – det var ikke forsvarligt.  

Konkurrencer: udfordringen er at finde værtsforeninger – mangler opbakning.  

Ringer rundt: ”vi kan ikke, god idé, men vi kan ikke bidrage”  

 

Skrevet til alle foreninger med datoer, der ikke er til at rykke – hver forening har 

fået en dag, og hvis man ikke kan afholde, er det foreningens eget ansvar at finde 

andre, der kan.  

Ikke meldt ud endnu pga. Corona.  

Anders har haft fat i de fleste formænd – hvis man vil have disciplinen må man også 

bidrage.  

 

Pointen er, at det ikke skal være udvalgets problem, det tager for megen tid og 

energi at finde steder, når der bliver aflyst fra foreningerne.  

Det bliver meldt ud i god tid – der kan ikke ventes for længe, grundet halbooking.  

Lige nu de samme foreninger der altid byder ind – fedt at komme mere rundt. Der 

skal være en træner, der kender foreningen med. For at undgå misforståelser osv.  

 

Anders tager fat i hele udvalget, så alle er informeret.  
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Nyt tiltag: DK1 – kan kun komme med SM, JM, FM – ikke samme licens, men 

begynderlicens (fra næste år) – før at det kan lade sig gøre skal man have en 

særskilt konkurrence – rigtig konkurrence starter senere, ikke samme set-up på 

første konkurrence  

 

Retningslinjer bliver lavet om hele tiden – hvad man må til konkurrencer, må man 

ikke dele op i grupper. Udfordring.  

 

Vend tilbage: hvor mange har I der er 22 på konkurrencedatoer – lige nu må børn 

og unge være 50 – men over 22 år kun 10 personer.  

 

Anders vil gerne have GymDanmark på banen for at forstå retningslinjer, der 

arbejdes videre med alle mulige løsninger. 

 

Hårdt ramt, fordi vi ikke er så store, vi er ikke et officielt DM – bliver ikke betegnet 

som elite. Mangler 300 for at være 1000 medlemmer.  

 

Vibeke: Kunne man lave en frivilligbase – hvor det var muligt at samle nogle kræfter 

til at afvikle events – på tværs af klubber og foreninger. 

Natascha: Kunne være en projektgruppe – der kunne sættes op med hjælp af 

Vibeke.  

 

Frustration over at man ikke fra DIFs side bliver betegnet som elite, selvom der 

trænes 5-6 gange om ugen.  

 

AcroCup i efteråret måtte aflyses  

 

Talent og Udvikling: 

Finn kører den. 

 

Poul: tak til de involverede for en god oplevelse og konkurrence i Portugal  

Afventer hvad der skal ske ift. Corona og det fremtidige samarbejde med Helge.  

Vibeke og Jørgen: vi har fået meget ros fra andre europæiske – ”vidste ikke vi var 

nået så langt i Danmark.” – god respons fra resten af verden  

 

Økonomi: Pia (GymDk) står for det 

Poul: få ting er blevet realiseret – dommerkursus i januar 2020  

Blevet enige om at – det vi havde sidste, kører vi videre med næste år – vi ved ikke 

hvad vi kan og ikke kan. Vi har penge i kassen.  

 

Økonomi til landshold er trukket ud af regnskabet  

 

 

3. Regnskab  

Se aktivitetsberetning 

 

4. Strategi 
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5. Budget 

Se opstilling af budgettet i aktivitetsberetningen 

 

 

6. Indkomne forslag 

Ingen forslag 

 

7. Eventuelt 

Jørgen: international konkurrence i Danmark, ja tak!  

Invitationskonkurrence: så er det udvalgets egen regning 

World Cup: vi har faciliteterne og redskaberne, men der skal være et samarbejde med 

FIG – som gerne så en int. Konkurrence i DK.  

Poul: Det er et vanvittigt stort arbejde.  

Etablere en arbejdsgruppe?  

Tenna: Bank på dørene på Forbundskontoret – få ordet ud  

Karina: Nordisk venskabskonkurrence – blev spurgt indtil af finnerne, et sted at starte?  

Karina: vil gerne ind i en arbejdsgruppe sammen med Daniel og Jørgen ang. afholdelse 

af konkurrencer på gulv. har undersøgt hvad de koster.  

Foreninger køber en plade hver?  

 

Anders: Vil gerne have mere end en dag til at lave beretning på … ikke godt nok  

Jørgen: Tusind tak til Poul for hans store stykke arbejde  


