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GYMDANMARK ÅRSMØDE 2022
INDKALDELSE OG DAGSORDEN

ORDINÆRT ÅRSMØDE 2022
Danmarks Gymnastik Forbund

Lørdag den 12. november 2022, kl. 10.00
Brøndby Stadion 20, Idrættens Hus, 2605 Brøndby

Dagsorden
1. Valg af dirigent 

2. Valg af stemmetællere 

3.	 Forbundsformanden	aflægger	beretning	

4.	 Ordensudvalget	aflægger	beretning	

5. Bestyrelsen fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse

6. Bestyrelsen fremlægger langsigtet målsætning 

7. Godkendelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingentsatser 

8. Behandling af indkomne forslag 

9. Valg til Bestyrelse 

10. Valg af Ordensudvalget 

11. Valg til Komité for Opvisningsgymnastik

12. Valg af Disciplinkomitéformænd 

13. Valg af Disciplinkomitémedlemmer

14. Eventuelt

Anders Jacobsen      Ditte Okholm-Naut
Forbundsformand     Direktør 

I henhold til GymDanmarks vedtægter §10 indkaldes hermed til
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GYMDANMARK ÅRSMØDE 2022
VIGTIG INFORMATION

            

Vigtig information
Materiale til Årsmødet
Dagsorden, beretning, revideret regnskab, budgetforslag, indkomne forslag samt kandidatoversigt mm., kan 
findes	her	i	Årsbogen	og	på	gymdanmark.dk.	

Stemmeafgivelse ved Årsmødet
Uddrag fra GymDanmarks vedtægter §12: (vedtægterne i fulde form findes på gymdanmark.dk)

Stk. 16  Stemmeafgivningen kan kun udøves personligt, og en person kan kun afgive stemme 
   på vegne af ét af de i §5 stk. 2 nævnte medlemmer af Repræsentantskabet. Dog kan 
   medlemmer, nævnt under §5 stk. 2, afgive stemme for egne manglende repræsentanter.

Stk. 17  Alle stemmesedler udleveres til foreningens formand. Såfremt formanden ikke møder, kan   
 denne skriftligt meddele en af foreningens medlemmer som stedfortræder, senest 5 dage   
 inden årsmødets afholdelse. 

Stk. 18  For at afgive stemme til Årsmødet, skal tilmeldingsfrist være overholdt, og medlems foreningen 
   skal have betalt kontingent til forbundet senest 15. september i indeværende år.

Stk. 19  Foreninger, der har tilvalgt disciplinmedlemskab og betalt kontingent senest 15. september, 
   kan afgive én stemme ved valg af formand og medlemmer til pågældende disciplin  komité.

Stk. 21  Repræsentantskabet er altid beslutningsdygtigt, uanset antallet af fremmødte repræsentanter. 
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BESTYRELSENS BERETNING
Året der gik i GymDanmark
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GYMDANMARK ÅRSMØDE 2022
BESTYRELSENS BERETNING

Kontrasternes år
Det forgangne år har på mange måder været kontra-
sternes år. I vinters lå vi fortsat under for skiftende 
corona-restriktioner, som gjorde det svært for både 
foreninger og frivillige at planlægge træning og akti-
vi teter, og meget gik i stå. I løbet af foråret lettede 
skyerne sammen med restriktionerne, og det blev 
igen muligt at samles i foreningerne om gymnastik  
og	fitness,	både	nationalt	og	internationalt.

Hvor bestyrelsen de seneste år har skullet styre  
GymDanmark gennem pandemien med skift ende 
intensitet, er opgaven nu at støtte foreningerne i at 
komme godt i gang igen. Og selvom deltagerantallet  
til vores aktiviteter har været lavere sammenlignet 
med tidligere, og økonomien i forbundet samlet set  
er kraftigt påvirket heraf, oplever vi nu, at de aktive 
igen har stor lyst til mere fællesskab og aktivitet. 

GymDanmarks foreninger mistede tilsammen 25.000 
medlemmer i Corona-årene 2020 og 2021, og det er 
en stor opgave for foreningerne at få medlemmer og 
ikke mindst frivillige og trænere tilbage. Men i for-
bindelse	med	sæsonstart	2022/2023	melder	flere	
foreninger ind, at medlemmerne så småt begynder  
at	indfinde	sig.	

Anders Jacobsen, formand i GymDanmark siger:

”Det er opløftende at mærke, at vores medlemsfore
ninger er i gang igen, og at energien i forhold til at 
mødes om træning, foreningsliv og lysten til komme 
ud og vise det frem, man har trænet, er voksende. Med 
de mange gode indsatser og initiativer i foreningerne 
håber og tror vi på, at medlemmerne nu igen vender 
tilbage til vores aktiviteter og events.” 

Bestyrelsens beretning 
2021-2022
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En af de aktiviteter, der er kommet fart på, er Funk-
tionel Fitness. Funktionel Fitness har været en del  
af GymDanmark i årevis, og med indmeldelse i det  
internationale Forbund for Funktionel Fitness i febru  ar, 
blev vi en endnu stærkere part i udvikling af sporten, 
både nationalt og internationalt. GymDanmark afholdt 
i forbindelse med DM-ugen vores første konkurrence
 i Funktionel Fitness i form af en meget vellykket 
Challenge, hvor 200 udøvere deltog på tværs af alder 
og niveau. Der bygges videre på de erfaringer det gav, 
så	der	kan	komme	flere	tilbud	til	alle	de	foreninger,	
der har medlemmer, der træner denne disciplin. På 
uddannelsesfronten skifter den populære CrossGym- 
uddannelse navn til Funktionel Fitness, så koblingen 
bliver endnu tydeligere for vores medlemsforeninger. 

Fokus på trivsel og udvikling  
– det starter med træneren
Med begyndelsen af et nyt år har GymDanmark også 
taget hul på en ny strategiperiode, der sætter fokus 
på trivsel og udvikling af børn og unge i foreningerne, 
så de får lyst til at blive ved med at gå til gymnastik og 
fitness.	Arbejdet	er	alle	rede	godt	i	gang	med	proces	 
omkring	justering	af	konkurrencestruktur,	flere	ud
dannede trænere, fokus på trivsel og fastholdelse i 
foreningerne samt nye event- og konkurrenceformer. 

Og netop træneren er væsentlig i forhold til at skabe 
trivsel	og	udvikling	af	gymnaster	og	fitnessudøvere.	
God træning kræver gode trænere. Det kræver viden 
inden for det fysiologiske og tekniske, men i høj grad 
også inden for de so ci ale og psykiske kompetencer. 
Her spiller træneruddannelse en afgørende rolle, 
og vi arbej d er i GymDanmark bl.a. på målrettet at få 
flere	–	herunder	også	nye	foreninger	–	til	at	benytte	
basisuddannelsen GymTræner 1. Uddannelsen er fun-
damentet, hvor kompetencerne til at blive en dygtig 
træner opbygges. Træneren opnår bl.a. kompeten-
cer til at kunne varetage den daglige træning på en 
kompetent og ansvarlig måde med udgangspunkt i 
forskningsbaseret viden om aldersrelateret undervis-
ning og træning af børn og unge. Dette medvirker til 
at opretholde god trivsel og dermed fastholdelse af 
børn	og	unge,	så	de	kan	få	mange	flere	gode	oplevel-
ser med deres idræt i vores foreninger.

Bestyrelsen ser frem til det fortsatte strategiske arbej-
de,	og	til	at	effekten	af	endnu	bedre	trivsel	og	udvik-
ling	af	gymnaster	og	fitnessudøvere	på	sigt	vil	kunne	
ses	i	foreningerne,	blandt	andet	ved	flere	uddannede	
trænere og øget fastholdelse af medlemmerne. 
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Konkurrencestruktur der sikrer trivsel
Gode og veluddannede trænere er også en af gørende 
faktor for udvikling af de tusindvis af gymnaster der 
hvert år deltager i GymDanmarks konkurrencer. Komi-
téerne gør et stort og uvurderligt arbejde for at sikre 
de mange gymnaster mindeværdige og menings-
fulde oplevelser på konkurrencegulvet. Konkurren-
cegymnastikken er, og vil fortsat være, en vigtig del 
af GymDanmark og netop derfor er en ny ramme for 
konkurrencestruktur, som blandt andet skal sikre 
fremtidens gymnaster en sund, sjov og tryg arena at 
udøve konkurrence i, et prioriteret område i vores 
strategi. 

Konkurrencestrukturen og det der bedømmes i regle-
menterne, har betydning for, hvordan den daglige 

træning tilrettelægges i foreningerne. Derfor skal vi 
se på, hvad der virker, og hvad der kan forbedres, så 
vi kan sikre, at alle får mulighed for at opleve glæden 
ved gymnastikken i hverdagen, og sikre at de gymna-
ster	og	fitnessudøvere,	som	kan	og	vil	arbejde	elitært,	
har lyst til at blive ved med at dygtiggøre sig i mange 
år og dermed opnå en sund talentudvikling. Vi vil pas-
se på vores udøvere uanset ambitionsniveau.
Strategien tager afsæt i en bevægelse, som er gæld-
ende for den samlede idræt i Danmark med DIF og 
Team Danmarks Aldersrelaterede Træningskoncept 
(ATK 2.0) som udgangspunkt. Det er baseret på den 
nyeste forskning, og vi bliver løbende klogere på, 
hvad der virker og hvorfor. I dette bestyrelsesår har 
der særligt været fokus på, hvordan GymDanmarks 
konkurrenceaktivi	teter	kan	understøtte,	at	flest	mu
lige har lyst til at være med længst muligt.

I sommer blev visionerne præsenteret på et internt 
seminar,	og	de	næste	fire	år	skal	der	udvikles	en	imple-
menteringsplan for hver disciplin. Nogle idéer kan mu-
ligvis føres ud i livet ganske hurtigt, mens andre måske 
ligger mange år ude i fremtiden og kræver strukturelle 
ændringer både nationalt og internationalt.

Rusland og Ukraine
I februar invaderede Rusland Ukraine og GymDanmark 
reagerede prompte ved sammen med vores nordiske  
kollegaer at lægge pres på alle de europæiske og 
internationale forbund, vi er medlem af. Vi argumen-
terede med stor succes for en fuld og hel udelukkelse 
af	atleter,	officials	og	repræsentanter	fra	Rusland	og	
Hviderusland. Desværre ser det ikke ud til, at krigens 
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afslutning er lige om hjørnet. Til gengæld er der inter-
nationale kongresser, møder, uddannelser og konkur-
rencer, hvor Ruslands repræsentanter ikke nødven-
digvis	udelukkes	længere.	I	de	fleste	tilfælde	vælger	
GymDanmark at blive væk, men der kan også være 
tilfælde, hvor det rigtige er at møde op og tydeligt vise  
vores utilfredshed med russiske repræsentanters  
til  stedeværelse. Danmark skal ikke sætte sig uden for 
indflydelse,	men	vi	overvejer	nøje	i	hver	enkelt	situa
tion, hvordan vi bedst kan tydeliggøre vores holdning. 
Bestyrelsen har fortsat en meget tæt dialog og koor-
dinering med de nordiske lande og øvrige nationer. 

Internationale sportslige præstationer
Når man ser tilbage på sæson 2021/2022 er det ikke 
til at se, at landets foreninger og gymnaster i perioder 
har været lukket ned og frataget muligheden for at 
træne. Den øverste nationale elite havde mulighed for 
at træne under pandemien, og det har været medvirk-
ende til, at de danske gymnaster har kunne holde sig 
på niveau og lykkes med at vinde medaljer og skrive 
historie, trods vanskelige træningsforhold. 

Mere end 20 gange i år har de danske gymnaster i 
forskellige discipliner indtaget gulvet på den interna-
tionale scene. Mange har vundet medaljer, nogle har 
endda skrevet historie, men alle har de opnået nye 
kompetencer og fået uvurderlige erfaringer og ople-
velser med hjem. 

Alt	i	alt	vidner	de	mange	flotte	præstationer	om	et	
højt sportsligt niveau i Danmark. Et niveau som er 
skabt af dedikerede atleter, værdifulde partnerskaber 

og en understøttende decentral udviklingsstrategi i  
GymDanmark hvor gymnasterne udvikles i forening-
erne af kompetente engagerede trænere og ledere. 

Se overblik over nogle af de største sportslige senior-
præstationer på side 14, 15 og 16.

Foreningsudvikling
Hovedfokus i GymDanmarks strategi er at hjælpe 
vores medlemsforeninger til at fast holde børn og 
unge. Det gør vi via træner uddannelse, men også 
ved at inspirere og samarbejde med trænere og for-
eningsledere om at skabe gode udviklingsmiljøer  
i foreningerne. Vi hjælper med at indsamle viden, 
udvikle og udbyde aktiviteter som webinarer, tema-
møder, seminarer og udviklingsforløb til vores med-
lemsforeninger, hvor vi tager ansvar for udviklingen 
af de gode miljøer. Særligt i gymnastikken ser vi en 
høj foreningsdeltagelse i børneårene med efterfølg-
ende stort frafald. Derudover ser vi et fald blandt 
ungdomsgymnaster, som står i overgangen fra 
grundskole til ungdomsuddannelse og i skiftet mel-
lem junior og senior, samt konkurrencegymnaster 
som stopper, helt efter karrieren har toppet.

Disse områder har vi arbejdet med i tidligere pro-
jekter og strategier, og udbyttet fra disse indsatser 
bygger vi nu videre på, så erfaringerne kan udnyttes 
og	udbredes	til	flere,	så	flere	unge	fastholdes	og	ud		
vikles i foreningerne og dermed får et godt og livs-
langt idrætsliv. Med udgangen af 2022 har vi fuldført 
første år af strategien og fortsætter disse målrettede 
indsatser de kommende tre år.
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Verdensmesterskaberne i Tumbling 2021
• Bronzemedaljer:  

Adam Scharf Matthiesen, Magnus Lindholmer, Martin Abildgaard og Johannes Sømod (Herre Hold)

Europamesterskaberne i Tumbling 2022
• Guldmedalje:  

Rasmus	Steffensen	(Herre	Individuelt)

• Sølvmedaljer:  
Rasmus	Steffensen,	Adam	Scharf	Matthiesen,	Martin	Abildgaard	og	Johannes	Sømod	(Herre	Hold)

• Bronzemedalje:  
Adam Scharf Matthiesen (Herre Individuelt)

Europamesterskaberne i TeamGym 2022
• Guldmedaljer:  

Alexander Bredvig, Benjamin Kristensen, Jeppe Tvedebrink, Johan Juul Rasmussen, Mads Rytter,  
Mads Thomsen, Mathias Pedersen, Mikkel Juul Vilhelmsen, Noah Giolbas, Peder-Andreas Nerup,  
Simon Klinge og Steven Nash (Herrer)

• Sølvmedaljer: 
 Anna Høgh Bukh, Cecilie Bentsen, Emilie Mogensen, Emilie Siepmann, Rebekka Nuppenau Lentz,  

Stephanie Jæger Kjeldsen, Anders Rydahl, Anders Sundtoft, Andreas Aagaard, Anton Rydahl,  
Julius Viktor Bundgaard og Victor Casper Kjeldsen (Damer)

• Bronzemedaljer: 
 Anne Jepsen, Camilla Raouf Wolfsberg, Helena Rutovic, Jennifer Jæger Kjeldsen, Matilde Toftdal Jensen,  

Mie Jinhuan Møller, Mille Jensen, Sarah Neess Poulsen, Signe Lønberg Posorski, Sille Bygholm Storm,  
Sofie	Jørgensen	og	Sofie	StausbølGrøn	(Mix)

Uddrag af de bedste internationale
senior medaljepræstationer (okt. 2021 - okt. 2022)

Læs	alle	detaljer	om	mesterskaberne	og	de	flotte	præstationer	på	gymdanmark.dk/nyheder/	
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Europamesterskaberne i Rope Skipping 2022 
• Guldmedalje: 
 Laura Rahbek Pedersen  

(Single Rope Speed, Sprint/Kvinder)
• Guldmedaljer:  

Emma Faber-Rod, Josephine Grænge Rasmussen, Simon Meincke og Alfred Wulf-Andersen  
(Double Dutch Speed, Relay/Mix)

• Guldmedaljer: 
 Emma Faber-Rod, Simon Meincke og Alfred Wulf-Andersen  

(Double Dutch Speed, Sprint/Mix)

• Sølvmedaljer:  
Laura Francis, Marcus Lu-Nielsen, Simon Meincke og Alfred Wulf-Andersen  
(Single Rope Team, Freestyle/Mix) 

• Bronzemedaljer:   
Anna Sørensen, Karoline Nørgaard, Marie Broen Magersholt og Mathilde Helbo Larsen  
(Double Dutch Speed, Relay/Kvinder)

• Bronzemedaljer:  
Marie Broen Magersholt, Josephine Grænge Rasmussen og Mathilde Helbo Larsen  
(Double Dutch Single, Freestyle/Kvinder)

• Bronzemedaljer:  
Karla Heramb, Mathilde Petersen, Natacha Vincent og Mynte Wittenkamp  
(Single Rope Speed, Relay/Kvinder)

• Bronzemedaljer:  
Mathilde Helbo Larsen og Alfred Wulf-Andersen  
(Single Rope Double Under, Relay/Mix)

• Bronzemedaljer:  
Natascha Vincent og Karla Heramb  
(Wheel Pair, Freestyle/Kvinder) 

World Cup Trampolin 2022
• Bronzemedalje:  

Benjamin Salo Kjær (Herre individuel)

• Bronzemedaljer:  
Smilla	Jensen	og	Sofie	Landberg	(Damer	Synkron)

World Cup Idrætsgymnastik 2022
• Sølvmedalje:  

Camille Lund Rasmussen (Kvinder individuelt, Spring over hest)

World Games 2022 
• Bronzemedalje:  

Rasmus	Steffensen	(Tumbling)
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Nordisk Mesterskab i Idrætsgymnastik 2022
• Guldmedalje:  

Camille Lund Rasmussen (Spring over hest)

• Sølvmedalje:  
Camille Lund Rasmussen (All Around)

• Bronzemedalje:  
Camille Lund Rasmussen (Forskudt Barre, Gulv)

Nordisk Mesterskab i Rytmisk Sports Gymnastik 2022
• Bronzemedaljer:   

Sarah Holck Rosendal, Lise Bacher og Yasmin Neumann (Senior Trio) 

Nordisk Mesterskab i Trampolin 2022
• Guldmedalje:
 Benjamin Salo Kjær (Herrer Individuelt)
 
• Sølvmedalje:
 Teis Petersen (Herrer Individuelt)
 
• Sølvmedalje:
 Smilla Thea Jensen (Damer Individuelt)

Verdensmesterskab i Rope Skipping 2021 (Virtuelt VM blev optaget i aug. 2021 og offentliggjort i feb. 2022)
• Guldmedaljer:  

Karla Heramb, Mathilde Petersen, Natacha Vincent og Mynte Wittenkamp 
 (Single Rope Speed, Relay/Kvinder)
• Guldmedaljer:  

Marie Broen Magersholt, Mathilde Helbo Larsen og Karoline Nørgaard og Anna Sørensen 
 (Double Dutch Speed, Relay/Kvinder)
• Guldmedaljer:   

Marie Broen Magersholt, Karoline Nørgaard og Anna Sørensen 
 (Double Dutch Speed, Sprint/Kvinder)
• Guldmedaljer:  
 Marie Broen Magersholt, Mathilde Helbo Larsen, Emilie Lykke, Karoline Nørgaard og Anna Sørensen  

(Double Dutch Team, Overall/Kvinder)

• Sølvmedaljer:  
Marie Broen Magersholt og Mathilde Helbo Larsen  
(Single Rope Pairs, Freestyle/Kvinder)

• Sølvmedaljer:  
Marie Broen Magersholt, Mathilde Helbo Larsen, Karoline Nørgaard og Anna Sørensen

  (Double Dutch Pair, Freestyle/Kvinder)
• Sølvmedaljer:  

Emilie Lykke, Karoline Nørgaard og Anna Sørensen  
(Double Dutch Single, Freestyle/Kvinder)

• Bronzemedaljer: 
 Mathilde Petersen og Natacha Vincent  

(Single Rope Double, Under Relay/Kvinder)
• Bronzemedalje: 
 Marie Broen Magersholt  

(Single Rope Individual, Freestyle/Kvinder)
• Bronzemedaljer: 
 Laura Cordt Enggard, They Freyvall Jonassen og Pernille Griebel Mogensen  

(Double Dutch Single, Freestyle/Kvinder)
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Danmarks Gymnastik Forbund

Årsrapport 2021      

Påtegninger
Ledelsespåtegning

Brøndby, den 24. marts 2022

Bestyrelsen:

Anders Jacobsen
Formand

Jens Hornemann
Næstformand

Erik Juhl Mogensen

Trine Frederiksen

Katrine Damgaard

Heidi Schmidt

Mette Schmidt Rasmussen

Ditte Okholm-Naut
Direktør

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for GymDanmark for 
regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. 
december 2010, kapitel 4 og 6.
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af forbundets aktiver, passiver 
og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af forbundets aktiviteter for 
regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021.

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der 
understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med 
meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for 
de forhold, beretningen omhandler.  

Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse. 

3



GYMDANMARK ÅRSMØDE 2022
ÅRSRAPPORT 2021

24

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Danmarks Gymnastik Forbund

Årsrapport 2021      

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til repræsentantskabet/bestyrelsen i Danmarks Gymnastik Forbund

Konklusion 

Grundlag for konklusion 

Uafhængighed

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere forbundets evne til at fortsætte 
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde 
årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til 
hensigt at likvidere forbundet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Vi har revideret årsregnskabet for Danmarks Gymnastik Forbund for regnskabsåret 1. januar - 31. 
december 2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. 
Årsregnskabet udarbejdes efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 
og 6.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af forbundets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af forbundets aktiviteter for regnskabsåret 1. 
januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. 
december 2010, kap. 4 og 6.

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen 
udføres på grundlag af bestemmelserne i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 
2010, kap. 4 og 6.  Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i 
revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at 
det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for 
Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere 
etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold 
til disse krav og IESBA Code.

Forbundet har i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 
2010, kap. 4 og 6, som sammenligningstal medtaget det af repræsentantskabet godkendte 
resultatbudget. Budgettallene har ikke været underlagt revision.

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i 
overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. 
Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at 
udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 
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Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig 
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en 
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, 
der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er 
gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, 
når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som 
væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de 
økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, foretager vi faglige 
vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

► Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt 
opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for 
ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig 
fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, 
bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
► Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme 
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en 
konklusion om effektiviteten af forbundets interne kontrol.   

► Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de 
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

► Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om 
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed 
forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om forbundets evne til at 
fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning 
gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er 
tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er 
opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog 
medføre, at forbundet ikke længere kan fortsætte driften.

► Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder 
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på 
en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af 
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i 
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for 
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
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Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

København, den 24. marts 2022
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR nr. 30 70 02 28

Ulrik B. Vassing Thomas H. Christensen
statsaut. revisor statsaut. revisor
mne32827 mne46321

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse 
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Kulturministeriets 
bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i 
ledelsesberetningen.

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i 
overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og 
sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved 
forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i 
den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, 
produktivitet og effektivitet. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision 
og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I 
vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de 
undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de 
relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig 
praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, 
processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og 
driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske 
bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.  

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.   

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i 
henhold til Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den 
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores 
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
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Danmarks Gymnastik Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

Telefon 43 26 26 01 

CVR nr. 20 91 68 18

Anders Jacobsen, Forbundsformand
Jens Hornemann, Næstformand
Erik Juhl Mogensen
Heidi Schmidt
Katrine Damgaard
Mette Schmidt Rasmussen
Trine Frederiksen

Anders Jacobsen, Forbundsformand
Jens Hornemann, Næstformand
Ditte Okholm-Naut, Direktør

EY Godkendt Revisionspartnerselskab
Dirch Passers Allé 36
Postboks 250
2000 Frederiksberg

Danske Bank 

Danmarks Gymnastik Forbund er momsfritaget.

Ledelsesberetning

Momsregistrering

Oplysninger om forbundet

Forbundsbestyrelsen

Forbundsledelse

Revisor

Bank
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Ledelsesberetning

Årets drift i GymDanmark

Coronarelaterede konsekvenser har også i 2021 haft stor indflydelse på GymDanmarks drift og virke.

Forbundets aktiviteter har i perioder været lukket helt ned. Det er dog lykkedes, med stor indsats fra 
forbundets frivillige og ansatte at finde metoder, hvorpå flere aktiviteter alligevel kunne gennemføres og 
afvikles som planlagt, fx i mindre grupper, udendørs og i digitale setups. Også løsninger på 
publikumsudfordringen blev fundet ved fx håndholdt streaming via mobiltelefoner, som sikrede, at både 
forældre og fans kunne følge med. Det har dog været uundgåeligt at GymDanmarks drift også i 2021 blev 
påvirket af Coronakonsekvenser.

Der blev også i 2021 brugt mange ressourcer på det store administrative arbejde i forbindelse med 
Coronakonsekvenser for aflysninger og udsatte aktiviteter. Vi har sat massivt ind i forhold til rådgivning og 
kommunikation.

Vi har tydeligt kunnet mærke et anderledes behov for rådgivning og sparring om myndighedernes 
retningslinjer og anbefalinger hos vores medlemsforeninger og har derfor brugt mange ressourcer på dette 
indsatsområde. Foreningernes behov for rådgivning og sparring til foreningsudvikling har derimod været 
minimal, hvilket også har været gældende for hjælp til opstart af fitness-aktiviteter og fitnesscentre.

Bestyrelsen har i 2021 haft en fortsat vigtig opgave med at bringe GymDanmark igennem pandemien, uden 
at lide unødige økonomiske tab. Udsigten til at der stort set ikke kunne afholdes aktiviteter i første halvår 
gjorde, at der har været ekstra fokus på at reducere omkostninger for at modsvare den tabte indtægt. 
Bestyrelsen har fulgt den økonomiske udvikling tæt og har truffet de fornødne beslutninger der har gjort, at 
vi har valgt at reducere omkostninger til et ansvarligt niveau, der samtidigt har sikret, at GymDanmarks 
strategiske udvikling ikke har været lagt i dvale.

Det viser sig at foreningerne har overlevet Coronakrisen, da GymDanmarks antal af medlemsforeninger ikke 
er påvirket. Dog har foreningerne mistet mange udøvere på baggrund af pandemien, hvilket påvirker 
GymDanmarks samlede medlemstal.

De seneste to års Coronaerfaringer har ført til en forventning om lavere deltagerantal til vores aktiviteter i 
den kommende tid.

GymDanmark har som konsekvens af manglende indtægt ved vores konkurrencer i 2021, samt nedgang i 
vores medlemstal som direkte følge af Corona, ekstraordinært modtaget 1,5 mio. kr. fra DIF i 
Coronakompensation.

Forbundsmøder

GymDanmarks bestyrelse var i 2021 værter for to større forbundsarrangementer, nemlig Sommerseminar i 
juni og Årsmøde, herunder temamøde, i november. Møderne har udover det lovformelle indhold også til 
hensigt at løfte det faglige niveau på tværs af organisationen, sikre vidensdeling og dialog samt styrke 
GymDanmarks sammenhængskraft.
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Da der sidst på foråret og først på sommeren fortsat var Coronarestriktioner blev Sommerseminaret afholdt 
virtuelt og med stor succes. På sommerseminaret blev de frivillige præsenteret for de fire strategispor. 
Seminaret blev startskuddet til det kommende strategiarbejde i Spor 1, der omhandler national 
konkurrencestruktur for alle GymDanmarks discipliner. Dagen bød på oplæg og inspiration fra fagpersoner 
både internt i organisationen og fra andre specialforbund.

GymDanmarks Årsmøde 2021 blev afholdt den 13. november på Scandic i Kolding med 110 deltagere. 
Formanden aflagde mundtlig beretning og bestyrelsen fremlagde strategien for 2022 – 2025.
Derudover besluttede repræsentantskabet enstemmigt et nyt og gennemgribende vedtægtssæt for 
GymDanmark.

Alt i alt blev Årsmøde 2021, på trods af restriktioner, et godt og vellykket Årsmøde med god stemning og 
vigtige beslutninger.

Strategi

Med udgangen af 2021 afslutter vi den hidtidige strategiperiode og træder ind i en ny. Den nye strategi 
bygger blandt andet på de vigtige erfaringer, vi har gjort os i den forudgående strategiperiode.

Hovedtemaerne i den strategi vi har afsluttet med udgangen af 2021, har været organisationsudvikling, 
udbredelse af fitness i foreningsregi, udvikling af uddannelse, styrkelse af talentudviklingsmiljøerne i 
foreningerne samt udvikling af forbundets tilbud til medlemsforeningerne. Og på trods af de seneste to års 
udfordringer med Corona er vi i høj grad lykkedes med at opnå den udvikling, der blev lagt til rette for snart 
fem år siden. Dette danner et godt og solidt afsæt for opnåelse af de ambitiøse mål, der ligger foran os i den 
kommende strategiperiode.

Bestyrelsen har i 2021, udover deres almindelige virke, udarbejdet strategi 2022 – 2025. Det har været en 
proces med involvering af medlemmer og øvrig organisation.

GymDanmarks nye strategi er ambitiøs på medlemmernes og dermed forbundets vegne. Med et skarpt 
fokus på at sætte nye standarder for gode og sunde træningsmiljøer, skal strategiens indsatser sikre et 
overordnet mål om at fastholde medlemmerne i vores foreninger.

Arbejde med strategien har taget sit udspring i det politiske program, som medlemmerne vedtog på 
årsmødet i 2020.

Strategien operationaliseres i fire strategiske spor:

• National konkurrencestruktur med afsæt i Etisk Kodeks, der kan danne grundlag for udvikling af 
konkurrencestrukturer og reglementer. Effekten skal sikre trivsel og udvikling hos gymnaster.

• Træneruddannelse. Mange flere foreninger skal benytte GymDanmarks uddannelser for at sikre at alle 
gymnaster og fitnessudøvere mødes af en kompetent træner, uanset alder, niveau og ambitioner.

• Fastholdelse af unge i gode foreningsmiljøer. Vi vil udvikle og udbyde aktiviteter til foreninger der vil 
arbejde med fastholdelse.

• Vækst i Fitness og nye konkurrence- og eventformer. Fitness er i fortsat vækst i GymDanmark og endnu 
flere inaktive danskere skal med. I dette spor vil vi arbejde med nye konkurrence- og eventformer i 
fitness for at tiltrække nye medlemmer til foreningerne.
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Økonomi

Årets resultat udviser et underskud på 1,3 mio. kr. Dette er et bedre resultat, end budgetteret og også 
bedre, end hvad man kunne forvente i et år, som har været stærkt påvirket af Coronarestriktioner og 
aflysninger.

Det budgetterede underskud på 1,8 mio. kr. var brug af opsparede midler, som er afsat til større udgifter i 
investeringsplanen (Uddannelse af internationale dommere, EM i TeamGym, investering i ny 
medlemsstruktur). Bl.a. pga. Corona blev disse udgifter ikke realiseret i 2021.

Da bestyrelsen modtog de første indikationer med et estimat for året, der viste et stort underskud som 
direkte konsekvens af aflysning af aktiviteter det første halve år, foretog bestyrelsen allerede efter årets 
første kvartalsrapport en revidering af budgettet, hvor der blev nedskaleret med 2,2 mio. kr. Der blev til 
denne justering foretaget en grundig gennemgang af forventninger og allerede realiserede påvirkninger, 
herunder både Coronarelaterede og øvrige, kendte afvigelser. Der blev foretaget besparelser på alle 
hovedgrupper og alle detailbudgetter blev finkæmmet, og der blev skåret helt ind til benet, uden at det 
påvirkede den direkte drift. Alle omkostningsjusteringer blev foretaget med fokus på at opretholde den 
strategiske fremdrift på alle områder og med mål om, at der ikke skulle trækkes udgifter med videre til 
2022.
Ambitionen var at undgå at trække sparekrav ind i den kommende strategiperiode, hvilket vi lykkedes med.

I årets sidste måneder kom der uventet hjælp, da DIF besluttede, at de resterende midler i initiativpuljen 
skulle bruges til at støtte forbund, der var særlig hårdt ramt af Coronarelaterede indtægtstab. GymDanmark 
ansøgte og modtog 1,5 mio. kr. i Coronastøtte.

Der er naturligvis også mange negative afvigelser i forhold til budget, som primært skyldes manglende 
aktiviteter som følge af Coronarestriktioner og -nedlukning i foråret. Fx har vi ikke kunnet eksponere vores 
samarbejdspartnere ved nationale konkurrencer og landholdsaktiviteter og derfor er de kontante 
sponsorater ikke blevet indfriet.

De væsentlige afvigelser i forhold til budget i 2021 er på hovedgrupperne administration, uddannelse & 
kurser, aktiviteter & konkurrencer og på landshold.

Administrationen har en negativ afvigelse på 0,7 mio. kr., som skyldes en kombination af manglende
licensindtægter, periodisering af tilskud fra DIF til at hjælpe andre specialforbundsforeninger i gang med 
fitness, dette er blevet hensat til 2022, hvor projektet genstartes efter Coronaudsættelsen men også fordi 
ledige stillinger samt vikariater ikke er blevet besat i første halvår. 

Uddannelse og kurser afviger negativt med næsten 1 mio. kr., hvilket naturligvis er pga. Corona-
afledte konsekvenser. Det samme gør sig gældende for konkurrencer, som afviger negativt med 2 mio. kr., 
hvilket skyldes, at de indtægtsgivende opvisninger og konkurrencer ligger i første halvår, hvor 
restriktionerne umuliggjorde store arrangementer.
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Landsholdene kunne komme ud til flere mesterskaber i 2021, end de kunne året før. Alligevel ser vi en 
positiv afvigelse på 700 t.kr. på denne hovedgruppe, som primært skyldes, at Danmark ikke sendte hold til 
det udskudte EM i TeamGym.

Forventninger til 2022
Bestyrelsen ønsker et normaliseret budget for 2022 og arbejder ud fra, at Coronasituation har stabiliseret 
sig, og at vi igen kan gennemføre de planlagte aktiviteter, dog med en forventning om, at der vil være færre 
deltagere til vores aktiviteter, når vi starter op igen efter to års nedlukning.
Strategistøtten fra DIF er årligt 237 t.kr. mindre end sidste strategiperiode. Dette er indarbejdet i budgettet 
og mål og indsatser er skaleret efter dette.

Den økonomiske understøttelse af strategien er indarbejdet i hovedgrupperne.

Bestyrelsen har i 2021 udarbejdet en investeringspolitik, der skal sikre at GymDanmarks frie midler forvaltes 
ansvarligt, og at midlerne ved investering placeres med høj sikkerhed og efter et bæredygtighedsprincip. 
Bestyrelsen har ligeledes besluttet at 3 mio. kr., svarende til den frie egenkapital, anbringes i værdipapirer 
med lav risiko, så vidt muligt ligeledes baseret på et bæredygtighedsprincip.

Samarbejde

På trods af begrænsede muligheder og mange aflyste aktiviteter, fortsætter GymDanmark det gode 
samarbejde med blandt andet Chopar (tøjleverandør), Holstebro Rejsebureau, Euro Gymnastic Equipment 
(redskabsleverandør) og Scandic-hotellerne. GymDanmark har også vigtigt samarbejde med en række 
efterskoler og foreninger med det fælles mål at udvikle gymnastikken. De fleste konkurrencer og 
landsholdssamlinger blev aflyst og derfor var fokus for samarbejdet i 2021 primært dialog, relationer og 
fremtidige muligheder. Der har i 2021 været aftalt et helt eller delvist frafald af kontantsponsorater for alle 
vores samarbejdspartnere, da vi ikke har kunne leve op til de lovede eksponeringsmuligheder. Der er stor 
forståelse og velvilje fra alle parter, og GymDanmark ser frem til et fortsat konstruktivt samarbejde, der skal 
komme gymnasterne til gavn.

GymDanmark repræsenteres i forskellige sammenhænge af forbundets politikere i både europæiske og 
internationale forbund. I 2021 har forbundet fortsat været repræsenteret på flere frivillige poster i Det 
Internationale Gymnastikforbund (FIG), Det Europæiske Gymnastikforbund (EG), og Det Europæiske Rope 
Skipping Forbund (ERSO). Forbundskontorets ansatte deltager også i forskellige internationale fora og 
arbejdsgrupper. Særligt er det nordiske samarbejde blevet styrket under Coronapandemien, og der holdes 
jævnligt virtuelle møder, hvor trivsel og safeguarding er det primære fokus.

Bestyrelsens konklusion
Forbundet har klaret sig godt igennem endnu et år med store prøvelser og udfordringer. GymDanmark har 
vist sit værd som solid og veldrevet organisation, der kan stå imod politisk og økonomisk i svære tider. 
Samtidig har bestyrelse, frivillige og foreninger været agile og tilpasningsparate, og dermed imødekommet 
de potentielle problemer, som Coronakrisen kunne påføre. Vi står som forbund stærkt økonomisk og 
organisatorisk og går ind i 2022 med et lyst syn på fremtiden og masser af planer og aktiviteter til glæde og 
gavn for vores mange medlemsforeninger og udøvere.
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Skat af årets resultat 
Forbundet er fritaget for skattepligt under hensyntagen til almenvelgørende formål. 

Aktivitetsomkostninger 
Omkostninger til aktiviteter periodiseres og omkostningsføres, når aktiviteten afholdes. 

Licensindtægter periodiseres og indtægtsføres, når aktiviteten afholdes.
Indtægter, der vedrører forbundets aktiviteter, vises under de enkelte aktiviteter. 

Kontingenter og tilskud fra Danmarks Idræts-Forbund periodiseres og indtægtsføres for den 
periode, de vedrører. 

Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden 
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Endvidere indregnes 
omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtægter, herunder afskrivninger, nedskrivninger 
og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af 
beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. 

Omregning af fremmed valuta 
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der 
opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i 
resultatopgørelsen som en finansiel post. 

Resultatopgørelse 

Indtægter 

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 
21. december 2010, kapitel 4 & 6, om regnskab og revision for tilskudsmodtagere under 
Kulturministeriets ressort, som modtager tilskud i henhold til lov om visse spil, lotterier og 
væddemål. Årsrapporten for Danmarks Gymnastik Forbund for 2020 er aflagt efter samme 
regnskabspraksis som sidste år. 

Generelt om indregning og måling 
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde 
forbundet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil 
fragå forbundet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og 
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

12
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3 år 
5 år

10 år 

Forpligtelser 
Finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris. Hensatte forpligtelser måles til 
nettorealisationsværdi. 

Hensættelser 
Der foretages hensættelser til besluttede tiltag. 

Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab. 

Kostpris for handelsvarer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. 
Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af 
færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes 
under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris. 

Alle realiserede og urealiserede kursreguleringer indregnes i driften.

Varebeholdninger 
Varebeholdninger måles til kostpris. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives 
til denne lavere værdi. 

Værdipapirer 
Værdipapirer måles til børskursen på balancedagen. 

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den 
regnskabsmæssige værdi. 

Inventar 
IT
Trampoliner 

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af 
aktivernes forventede brugstid. 

Balancen 

Materielle anlægsaktiver 
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. 

13
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Resultatopgørelse

Realiseret 
2021

Budget
 2021

Realiseret 
2020

Note

Indtægter

Drift

Administration 1 10.386.496 12.455.000 11.399.959
Politik 3 9.001 742.000 580.000
COVID-19 kompensation DIF 1.500.000 0 400.000
Uddannelse og kurser 5 1.444.281 4.473.000 2.009.729
Arrangement og events 6 209.423 2.578.000 253.461
Konkurrencer 7 829.065 5.069.000 2.491.729
Foreningsservice 8 1.316.178 1.135.000 1.618.925

Drift indtægter i alt 15.694.444 26.452.187 18.753.803

Strategi
Landshold 9 356.600 1.121.000 217.945
Uddannelse udvikling (Spor 3) 11 94.600 16.000 0
Talentudviklingmiljøer (Spor 4) 12 21.500 190.000 59.665
Aktivering af inaktive foreninger (Spor 5) 13 0 32.000 0
Int. Dommer uddannelse 0 5.000 200
Springsikker samarbejdet m. DGI 47.595 56.000 16.841

Strategi indtægter i alt 520.295 1.420.000 294.651

Indtægter i alt 16.214.739 27.872.187 19.048.454
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Realiseret 
2021

Budget
 2021

Realiseret 
2020

Note

Udgifter

Drift
Lønomkostninger 1 8.810.704 11.216.000 8.382.918
Administration 1 1.312.103 343.000 1.266.418
IT 2 717.099 1.018.000 819.334
Politik 3 419.162 1.131.000 436.715
Kommunikation/branding 4 110.594 336.000 65.562
Uddannelse og kurser 5 1.220.032 3.292.000 1.443.575
Arrangement og Events 6 195.439 2.632.000 292.745
Konkurrencer 7 463.278 2.674.000 966.167
Foreningsservice 8 1.220.709 1.267.000 1.166.963

Drift udgifter i alt 14.469.122 23.909.000 14.840.397

Strategi
Landshold 9 2.202.129 3.681.000 934.780
IT-udvikling (Spor 1) 3.750 300.000 19.946
Bevæg dig for livet (Spor 2) 10 500.807 600.000 515.771
Uddannelse udvikling (Spor 3) 11 96.649 80.000 475.615
Talentudviklingmiljøer (Spor 4) 12 16.170 507.000 137.638
Aktivering af inaktive foreninger (Spor 5) 13 131.412 192.000 169.435
Rekruttering 0 0 35.120
Konkurrence og Reglement 0 0 14.612
Int. Dommer uddannelse 51.754 374.000 4.809
Springsikker samarbejdet m. DGI 55.037 55.000 13.923
Mega-events 8.916 0 2.528.674

Strategi udgifter i alt 3.066.624 5.789.000 4.850.323

Udgifter i alt 17.535.745 29.698.000 19.690.720

Nettoresultat -1.321.007 -1.825.813 -642.266

Resultatdisponering: 2021 2020

Overføres til fri egenkapital 0 0
Internationale Events 0 -500.000
Strategisk egenkapital -1.321.007 -142.266

-1.321.007 -642.266
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Balance 
2021 2020

AKTIVER

Anlægsaktiver
IT 361.424 215.333
Trampoliner 14 0 19.250
Anlægsaktiver i alt 361.424 234.583

Varebeholdning
Medaljer 131.293 154.885
Varebeholdning i alt 131.293 154.885

Omsætningsaktiver
Værdipapirer 15 2.913.701 3.036.076
Forudbetalte omkostninger 16 573 1.561.221
Diverse tilgodehavender 17 314.201 900.892
Kasse, bank 9.571.514 9.565.764
Omsætningsaktiver i alt 12.799.989 15.063.952

Aktiver i alt 13.292.706 15.453.420

PASSIVER

Egenkapital 21 8.208.799 9.529.805

Kortfristet gæld
Diverse kreditorer 210.580 40.751
DIF mellemregning 1.377.920 1.682.292
Forudmodtaget start-/kursusgebyr/kontingenter 1.436.850 1.264.423
Forudmodtagne licens og gebyr 302.075 301.718
Forudmodtaget deltagerbetaling int. Events 18 358.793 40.844
Skyldige omkostninger 19 98.281 1.221.656
Periodisering 900.000 0
Feriepenge 20 399.408 371.187
Feriepenge til feriefonden 20 0 1.000.745
Kortfristet gæld i alt 5.083.907 5.923.615

Gæld i alt 5.083.907 5.923.615

Passiver i alt 13.292.706 15.453.420

Honorar til bestyrelsen 22

Note
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Realiseret Budget Realiseret
2021 2021 2020

Tilskud DIF 9.254.000 9.299.000 9.299.000
Projekt tilskud DIF 0 970.000 0
Øvrige Tilskud 107.409 45.000 376.081
Licens 724.998 1.914.000 1.447.092
Finansielle indtægter 41.171 50.000 80.379
Administrationsgebyr 56.010 51.000 61.474
Leje af kontorplads 168.000 126.000 126.750
Øvrige indtægter 34.908 0 9.183

Indtægter i alt 10.386.496 12.455.000 11.399.959

Lønninger 10.374.414 11.215.740 8.382.918
Viderefakturering Projektløn Bevæg dig for Livet -1.563.710 -1.100.000 0
Formands Honorar 200.000 200.000 100.000
Personaleomk. 121.257 209.000 149.400
Møder og rejser adm. 106.350 200.000 193.054
Kontordrift 193.977 303.900 274.870
Husleje incl. forbrug 385.375 385.360 385.375
Ekstern konsulent 74.739 90.000 28.320
Finansielle udgifter 213.557 55.000 111.431
Øvrige udgifter adm. 16.848 0 23.968

Udgifter i alt 10.122.807 11.559.000 9.649.337

Administration i alt 263.689 896.000 1.750.623

Småanskaffelser/IT/Adm. 82.366 319.900 175.961
IT Drift 298.530 165.000 307.156
Software/Licenser 204.681 453.004 165.002
Resultatsformidling 0 80.500 30.321
Afskrivninger 131.523 300.000 138.669
Øvrige udgifter IT 0 0 2.225

Udgifter i alt 717.099 1.318.404 819.334

IT i alt -717.099 -1.318.404 -819.334

1 Administration

2 IT
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Realiseret Budget Realiseret
2021 2021 2020

Indtægter:
Holstebro Rejsecenter 0 90.000 80.000
Chopar 0 82.500 0
Scandic Hotel 0 20.000 0
Euro Gymnastic Equipment TeamGym 0 50.000 50.000
Partneraftale TeamGym Landshold 0 350.000 350.000
Partneraftale Tumbling Landshold 0 60.000 100.000
Deltagerbetaling rep. 9.001 29.500 0
Øvrige indtægter spons. 0 60.000 0

Indtægter i alt 9.001 742.000 580.000

Honorar pol. 11.442 30.000 9.376
Møder og rejser pol. 223.704 912.900 335.935
Møder og rejser udland pol. 36.151 0 20.728
Øvrige mødeudgifter pol. 56.346 37.400 20.550
Telefongodtgørelse pol. 19.300 57.000 38.300
Gaver pol. 5.273 5.400 7.078
Ekstern konsulent pol. 11.400 3.000 0
Branding af sponsor 0 62.500 0
Øvrige udgifter pol. 55.545 22.800 4.747

Udgifter i alt 419.162 1.131.000 436.715

Politik i alt -410.161 -389.000 143.285

Honorar kom. 4.000 32.000 12.950
Møder og rejser kom. 928 14.000 891
Småanskaffelser 0 0 1.203
Livestreaming 51.091 95.000 24.802
Markedsføring og Branding 45.201 80.000 25.717
Ekstern konsulent kom. 9.375 70.000 0
Øvrige udgifter kom. 0 45.000 0

Udgifter i alt 110.594 336.000 65.562

Kommunikation/branding i alt -110.594 -336.000 -65.562

4 Kommunikation/branding 

3 Politik
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Realiseret Budget Realiseret
2021 2021 2020

Deltagerbetaling udd. 1.397.792 4.473.000 1.946.884
Kursusmateriale 46.489 0 59.718
Øvrige indtægter udd. 0 0 3.128

Indtægter i alt 1.444.281 4.473.000 2.009.729

Instruktørlønninger 511.682 1.424.000 747.844
Møder og rejser udd. 120.594 1.360.200 452.243
Småanskafferlser udd. 0 0 631
Ekstern konsulent udd. 6.500 0 8.739
Kursusudgift 555.680 439.800 222.463
Øvrige udgifter udd. 25.576 68.000 11.655

Udgifter i alt 1.220.032 3.292.000 1.443.575

Uddannelse og kurser i alt 224.249 1.181.000 566.154

Billetsalg 118.738 476.000 0
Øvrige indtægter arr. 0 28.000 0
Deltagerbetalling arr. 54.540 253.000 253.461
World Gym for Life 0 440.000 0
Eurogym 0 1.280.000 0
Golden Age indt. 36.144 42.000 0
Kursusindtægter 0 59.000 0

Indtægter i alt 209.423 2.578.000 253.461

Lønninger arr. 4.788 194.000 23.181
Møder og rejser arr. 3.432 418.000 109.888
Møder og rejser udland arr. 0 0 59.831
Deltagergebyr World Gym for Life 0 305.000 0
Deltagergebyr Eurogym 0 940.000 0
Golden Age udg. 28.293 30.000 0
Arrangementsudgifter arr. 129.286 712.000 81.571
Deltagergebyr arr. 0 0 0
Øvrige udgifter arr. 29.640 33.000 1.789

Udgifter i alt 195.439 2.632.000 276.261

Arrangement og Events i alt 13.984 -54.000 -22.800

5 Uddannelse og kurser

6 Arrangement og Events
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Realiseret Budget Realiseret
2021 2021 2020

NM TeamGym Junior 2020

Møder og rejser 0 0 3.345
Markedsføring og Branding, NM 0 0 12.619
Øvrige udgifter 0 0 520

Udgifter i alt 0 0 16.484

Arrangement og Events i alt 13.984 -54.000 -39.284

Billetsalg konk. 6.800 118.000 21.125
Deltagerbetaling konk. 820.265 4.648.000 2.234.992
Arrangementindtægter konk. 0 289.000 230.612
Øvrige indtægt konk. 2.000 14.000 5.000

Indtægter i alt 829.065 5.069.000 2.491.729

Lønninger konk. 0 0 2.363
Dommerhonorar konk. 55.488 469.000 149.666
Fortæring og rejser konk. 110.567 1.115.000 380.864
Møder og rejser udland konk. 11.627 35.000 0
Småanskaffelser konk. 0 62.000 3.867
Fragt af redskaber konk. 53.301 345.000 93.204
Konkurrenceudgifter 222.673 572.000 267.029
Øvrige udgifter konk. 9.623 76.000 69.174

Udgifter i alt 463.278 2.674.000 966.167

Konkurrence i alt 365.787 2.395.000 1.525.562

7 Konkurrence
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Realiseret Budget Realiseret
2021 2021 2020

Basismedlemskab 458.620 355.000 1.326.685
Disciplinmedlemsskab 854.058 780.000 289.740
Øvrige indtægter for. 3.500 0 2.500

Indtægter i alt 1.316.178 1.135.000 1.618.925

Møder og rejser for. 7.330 99.000 9.714
Forsikring foreninger 1.185.546 1.143.000 1.137.284
Gaver og faneplader 23.208 25.000 19.630
Ekstern konsulent for. 4.625 0 0
Øvrige udgifter for. 0 0 335

Udgifter i alt 1.220.709 1.267.000 1.166.963

Foreningsservice i alt 95.468 -132.000 451.962

Egenbetaling int. Mesterskaber landsh. 277.600 219.000 0
Arrangementindtægter landsh. 79.000 902.000 217.945

Indtægter i alt 356.600 1.121.000 217.945

Lønninger landsh. 765.900 622.000 735.624
Behandler 0 43.000 54.000
Rejser og fortæring udland lands. 1.141.546 2.630.000 32.205
Rejser og fortæring landsh. 44.250 181.000 80.358
Arrangementsomkostninger landh. 136.438 183.000 27.274
Øvrige udgifter landsh. 113.995 22.000 5.319

Udgifter i alt 2.202.129 3.681.000 934.780

Landshold i alt -1.845.529 -2.560.000 -716.835

9 Landshold

8 Foreningsservice
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Realiseret Budget Realiseret
2021 2021 2020

Projekttilskud 500.000 500.000 500.000
Honorar 0 10.000 0
Møder og rejser 807 90.000 12.846
Øvrige udgifter 0 0 2.925

Udgifter i alt 500.807 600.000 515.771

Bevæg dig for livet (Spor 2) i alt -500.807 -600.000 -515.771

Uddannelsen Efterskoler 94.600 16.000 0

Indtægter i alt 94.600 16.000 0

Lønninger 48.406 56.500 176.710
Møder og rejser 1.523 3.000 5.279
Startpakker og Udd.videoer 0 221.324
Grafisk arbejde 9.413 10.000 44.531
Øvrige udgifter 37.307 10.500 27.771

Udgifter i alt 96.649 80.000 475.615

Uddannelse udvikling (Spor 3) i alt -2.049 -64.000 -475.615

10 Bevæg dig for livet (Spor 2) 

11 Uddannelse udvikling (Spor 3)
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Realiseret Budget Realiseret
2021 2021 2020

Arrangementindtægter 0 70.000 0
Deltagerbetaling Samlinger 21.500 120.000 59.665

Indtægter i alt 21.500 190.000 59.665

Lønninger 5.500 280.500 71.401
Møder og rejser 0 158.000 45.202
Markedsføring og Branding 0 15.000 0
Arrangementsomkostninger 10.670 53.500 15.035
Øvrige udgifter 0 0 6.000

Udgifter i alt 16.170 507.000 137.638

Talentudviklingmiljøer (Spor 4) i alt 5.330 -317.000 -77.973

Mentorordning 0 25.000 0
Salg af lektionsplaner 0 7.000 0

Indtægter i alt 0 32.000 0

Honorar 50.813 35.750 17.926
Møder og rejser 1.991 61.750 39.132
Arrangementsomkostninger 39.958 9.500 0

Lektionsplaner og opvisningshæfter 0 60.000 18.122
Optagelser, TeamGym 0 0 61.771
Lektionsplan IG-pakken 0 15.000 0
Branding 38.650 10.000 23.110
Ekstern konsulent 0 0 9.375

Udgifter i alt 131.412 192.000 169.435

Aktivering af inaktive foreninger (Spor 5) i alt -131.412 -160.000 -169.435

13 Aktivering af inaktive foreninger (Spor 5)

12 Talentudviklingmiljøer (Spor 4)
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Realiseret Realiseret
2021 2020

Trampoliner, primo 19.250 22.250
Afskrivninger trampoliner, Materialefonden -19.250 -3.000

Trampoliner i alt 0 19.250

BG Invest Udenlandske Obligationsmarkeder 210.498 217.159
Danske Invest Erhverv - mellemlange obligationer 2.116.987 2.211.453
Danske Invest Pension - lange obligationer 525.222 553.113
Danske Aktier – Danske Bank 60.993 54.351

Værdipapirer i alt 2.913.701 3.036.076

Forudbetalte omkostninger 573 32.167
EM TG 2020 0 1.529.054

Forudbetalte omkostninger i alt 573 1.561.221

Debitorer 424.016 365.200
Trampolin materialefond -109.815 -76.133
Øvrige tilgodehavender 0 611.826

Diverse tilgodehavender i alt 314.201 900.892

14 Trampoliner

15 Værdipapirer

16 Forudbetalte omkostninger

17 Diverse tilgodehavender
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Realiseret Realiseret
2021 2020

EM TeamGym 2020 339.990 38.300
Golden Age 2020 0 2.544
EuroGym 18.803 0

Forudmodtaget deltagerbetaling int. Events i alt 358.793 40.844

Skyldige lønninger 16.187 160.396
Tilskud Region Hovedstaden - VM Idrætsgym. 0 1.000.000
Revision - EM TeamGym 0 30.000
Diverse skyldige 82.093 2.400
Skyldig deltagerbetaling pga. aflysninger 0 6.018
TRYG Sundhedsforsikring 0 22.842

Skyldige omkostninger i alt 98.281 1.221.656

Kortfristetgæld
Feriepenge 399.408 371.187
Feriepenge til feriefonden 0 1.000.745

Feriepengeforpligtelse i alt 399.408 1.371.932

18 Forudmodtaget deltagerbetaling int. Events

19 Skyldige omkostninger

20 Feriepengeforpligtelse
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Primo Tilgang Afgang Ultimo

Fri egenkapital 3.000.000 0 0 3.000.000
Årets resultat, jf. disponering 0 0 0 0

Fri egenkapital i alt 3.000.000 0 0 3.000.000

Strategisk egenkapital
International dommeruddannelse 500.000 0 -500.000 0
Internationale Events 0 0 0 0
Strategisk egenkapital 6.029.806 500.000 -1.321.007 5.208.799

Strategisk egenkapital i alt 6.529.806 500.000 -1.821.007 5.208.799

Egenkapital i alt 9.529.806 500.000 -1.821.007 8.208.799

Der er i 2021 udbetalt 200 t.kr. i honorar til forbundsformand.

21 Egenkapital

22 Honorar til bestyrelsen
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Bruttoregnskab
Realiseret Budget Realiseret

2021 2021 2020

DIF 9.254.000 10.269.000 9.299.000
Licens 725.098 1.914.243 1.447.092
Foreningskontingent – grundkontingent 458.620 355.000 1.326.685
Foreningskontingent – aktivitetskontingent 857.858 780.000 289.740
Tilskud andre 0 0 313.606
Tilskud - Undervisningsministeriet 87.829 0 62.475
DIF fond, dansk bredde- og eliteidræt 19.580 45.000 0
Diverse salg 100.700 133.000 186.468
Udbytte og renter 41.171 50.000 80.379
Diverse indtægter 232.286 56.000 31.727
Arrangementsindtægter 1.500.088 8.968.127 3.054.028
Kursusgebyr 1.434.523 4.537.877 1.973.819
Sponsorindtægter 0 712.500 580.000
Ekstraordinære indtægter:
COVID-19 kompensation DIF 1.500.000 56.000 400.000

Indtægter i alt 16.211.752 27.876.747 19.045.018

Løn (kontor & instruktører) -10.979.043 -14.122.306 -10.962.282
Rejseudgifter -876.802 -1.227.550 -208.021
Arrangementsomkostninger -378.001 -1.749.935 -2.945.497
Fortæring -426.821 -1.765.228 -681.484
Deltagergebyr -123.005 -1.780.800 -2.544
Møde- og opholdsudgifter -1.058.041 -4.257.464 -865.610
Forsikringer -1.308.569 -1.264.004 -1.253.846
Beklædning -189.150 -384.611 -99.507
Småanskaffelser/IT/administration -557.350 -1.279.191 -1.017.521
Diverse udgifter -171.598 -260.735 -109.099
IT -505.533 -613.004 -521.332
Porto/fragt -89.832 -18.000 -130.754
Husleje/lys/varme -385.375 -385.360 -385.375
Fotokopi/tryksager -72.016 -71.000 -160.377
Telefon -66.544 -112.559 -93.936
Afskrivninger -150.773 -300.000 -141.669
Renteudgifter -71.932 -55.000 -63.973
Kursregulering -122.375 0 -44.458

Udgifter i alt -17.532.758 -29.646.747 -19.687.284

Resultat -1.321.007 -1.770.000 -642.266

27
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BUDGET 2023
Dagsorden Punkt 7

Budgetforslag 2023 herunder fastsættelse af  
kontingent- og licenstakster for sæson 2023/2024.
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Indtægter

Realiseret 
2021

Budget 
2022

Budget 
2023

Administration 10.386.496 13.126.000 12.765.000
Møder og Politik 9.001 348.000 312.000
Andre driftsindtægter 1.500.000 0 0
Uddannelse og Kurser 1.444.281 6.214.000 7.192.000
Arrangementer 209.423 3.320.000 1.311.000
Aktiviteter og Konkurrencer 829.065 4.778.000 5.848.000
Foreningsudvikling 1.316.178 15.000 15.000
Landshold 356.600 1.618.000 901.000
Samarbejdsaftaler 47.595 56.000 51.000
Uddannelse Udvikling (Spor 3 gl. Strategi) 94.600 0 0
Talentudviklingsmiljøer (Spor 4 gl. Strategi) 21.500 0 0
Mega-events 0 0 4.215.000

Indtægter i alt 16.214.739 29.475.000 32.610.000

Udgifter

Realiseret 
2021

Budget 
2022

Budget 
2023

Administration 10.122.807 13.353.000 13.707.000 *
IT 717.099 1.405.000 1.219.000 *
Møder og Politik 419.162 719.000 486.000
Kommunikation og Markedsføring 110.594 287.000 270.000
Uddannelse og Kurser 1.220.032 3.768.000 5.788.000
Arrangementer 195.439 3.516.000 1.400.000
Aktiviteter og Konkurrencer 463.278 2.680.000 3.335.000
Foreningsudvikling 1.220.709 252.000 61.000
Landshold 2.202.129 4.208.000 2.605.000
IT-udvikling (Spor 1 gl. Strategi) 3.750 0 0
Samarbejdsaftaler (Spor 2 gl. Strategi) 500.807 555.000 500.000
Strategiske Initiativer 55.037 119.000 83.000
Uddannelse Udvikling (Spor 3 gl. Strategi) 96.649 0 0
Talentudviklingsmiljøer (Spor 4 gl. Strategi) 16.170 0 0
Aktivering af foreninger (Spor 5 gl. Strategi) 131.412 0 0
Internationale Dommere 51.754 138.000 31.000
Mega-events 8.916 0 4.198.000

Udgifter i alt 17.535.744 31.000.000 33.683.000

Nettoresultat -1.321.005 -1.525.000 -1.073.000

Træk på egenkapital 1.525.000 1.073.000

* 2023 er træk på egenkapital 1 mio kr. jf.  Investeringsplan.  
Poster i investeringsplan fremår under hovegrupperne IT (500 tkr) og Administration (500 tkr) ”
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Samlet udvikling 2022/2023

Total  
Budget 2022

Indtægter  
Budget 2023

Udgifter  
Budget 2023

Total  
Budget 2023

Ændring ift. 
Budget 2022

Administration -227.000 12.765.000 13.707.000 -942.000 -715.000
IT -1.405.000 0 1.219.000 -1.219.000 186.000
Møder og Politik -371.000 312.000 486.000 -174.000 197.000
Kommunikation og Markedsføring -287.000 0 270.000 -270.000 17.000
Uddannelse og Kurser 2.446.000 7.192.000 5.788.000 1.404.000 -1.042.000
Arrangementer -196.000 1.311.000 1.400.000 -89.000 107.000
Aktiviteter og Konkurrencer 2.098.000 5.848.000 3.335.000 2.513.000 415.000
Foreningsudvikling -237.000 15.000 61.000 -46.000 191.000
Landshold -2.590.000 901.000 2.605.000 -1.704.000 886.000
Samarbejdsaftaler (Spor 2 gl. Strategi) -499.000 51.000 500.000 -449.000 50.000
Strategiske Initiativer -119.000 0 83.000 -83.000 36.000
Internationale Dommere -138.000 0 31.000 -31.000 107.000
Mega-events 0 4.215.000 4.198.000 17.000 17.000

I alt -1.525.000 32.610.000 33.683.000 -1.073.000 452.000

Fastsættelse af kontingent- og licenstakster 2023/2024

Basiskontingent 890
Disciplinkontingent
(Rytmisk, TeamGym, Idrætsgymnastik, Tumbling, Trampolin,  
Rope Skipping, Sports Acrobatik)

2.600

Konkurrencelicenser:
National licens 255
Begynderlicens 100

International konkurrencelicenser:
Senior licens 280
junior licens 180
Børne licens 80
Coach licens 80
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BEHANDLING AF  
INDKOMNE FORSLAG
Dagsorden Punkt 8

Bestyrelsen fremsætter følgende forslag:  
 
Pkt.	8.a	 Vedtægtskorrektion	–	Formålsparagraf	§2 

Pkt.	8.b	 Vedtægtskorrektion	–	Forfaldsdato	§12

Pkt. 8.c Vedtægtsrevision Ordensudvalget §6

Pkt. 8.d Ordensudvalgets reglement
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Forslag 8.a
Dagsorden Punkt 8.a

Forslag:  Vedtægtskorrektion	–	Formålsparagraf

Forslagsstiller: Bestyrelsen

Gældende fra: Årsmøde 2022

Indstilling: Bestyrelsen	stiller	forslag	til	vedtægtskorrektion	–	Formålsparagraf	til	godkendelse

Motivation
Fitness	indføjes	eksplicit	i	formålsparagraffens	stk.	2.

Fitness fremgår allerede i vedtægternes formålsparagraf stk. 1 og bør også eksplicit fremgå af stk. 2, så der er 
kongruens	mellem	de	to.	Formålsparagraffen	rummer	både	gymnastik	og	fitness,	fordi:
	 •	 Mere	end	halvdelen	af	GymDanmarks	foreninger	udbyder	fitness	
	 •	 Ca.	15%	udbyder	udelukkende	fitnessaktiviteter
	 •	 25.000	af	GymDanmarks	175.000	medlemmer	dyrker	ifølge	CFR	fitnessaktiviteter

Forslag:
§2 Formål og opgaver

Stk. 2 Nuværende:
 GymDanmarks medlemmer skal gennem trænings-, opvisnings- og konkurrence-gymnastik   
 søge at opfylde ethvert behov for at dyrke gymnastik og derved kunne bidrage til den 
 enkelte deltagers fysiske, psykiske og sociale trivsel.

Stk. 2 Ændres til:
 GymDanmarks medlemmer skal gennem tilbud om træning, opvisning og konkurrencer   
 inden for gymnastik og fitness, søge at opfylde et hvert behov for at dyrke gymnastik og fitness og  
 derved kunne bidrage til den enkelte deltagers fysisk, psykiske og sociale trivsel. 
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Forslag 8.b
Dagsorden Punkt 8.b

Forslag:  Vedtægtskorrektion	–	Forfaldsdato

Forslagsstiller: Bestyrelsen

Gældende fra: Årsmøde 2022

Indstilling: Bestyrelsen	stiller	forslag	til	vedtægtskorrektion	–	Forfaldsdato	til	godkendelse

Motivation
Forfaldsdato fjernes i §12.

Forfaldsdato for betaling af kontingent bør ikke være vedtægtsbestemt, da indmeldelser kan ske hele året 
rundt. Forfaldsdatoen er afhængig udsendelse af faktura, men datoen den 15. sep. er af hensyn til at opnå  
stemmeret, hvilket er beskrevet i §10, stk. 18 og 19.

Forslag:
§12 Retningslinjer for medlemskab

Stk. 4 Nuværende:
 Medlemmerne betaler et årligt kontingent til GymDanmark. Kontingentet består af et 
 medlemskontingent og eventuelle disciplinkontingenter. Forfaldsdato er 15. september.

Stk. 4 Ændres til:
 Medlemmerne betaler et årligt kontingent til GymDanmark. Kontingentet består af et 
 medlemskontingent og eventuelle disciplinkontingenter.  
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Forslag 8.c
Dagsorden Punkt 8.c

Forslag:  Vedtægtsrevision	–	§6	Ordensudvalget

Forslagsstiller: Bestyrelsen

Gældende fra: Årsmøde 2022

Indstilling: Bestyrelsen stiller forslag til vedtægtsrevision af §6 vedr. Ordensudvalget til godkendelse

Motivation
I forbindelse med vedtægtsrevision i 2021 blev §6, der omhandler Ordensudvalget, ikke gennemarbejdet af 
Ordensudvalget. Bestyrelsen har derfor bedt Ordensudvalget om at foreslå ændringer på Årsmødet 2022,  
såfremt der måtte være sådanne. Dette arbejde har pågået i Ordensudvalget og bestyrelsen har efter disse 
input udarbejdet forslag til vedtægtsrevision af §6 til vedtagelse af Repræsentantskabet.

Gældende vedtægter Foreslåede ændringer Kommentarer og forslag 
til formuleringer

§6
Stk. 1 

Stk. 1 
GymDanmarks Ordensudvalg 
behandler sager vedrørende med-
lemsforeninger og deres ledere, 
trænere og gymnaster. Besty-
relsens afgørelse af tvistigheder 
og udelukkelser kan forelægges 
GymDanmarks Ordensudvalg. 

Stk. 2 
Ordensudvalgets opgave er at være 
appelinstans for sager afgjort af 
bestyrelsen, herunder usportslig 
eller usømmelig adfærd i forbin-
delse med forbundets arrange-
menter eller i relation til forbundet, 
overtrædelse af forbundets fælles 
konkurrencereglement, samt DIF’s, 
Team Danmarks og Anti Doping 
Danmarks love.

Stk. 1 
GymDanmarks Ordensudvalgs 
opgave er at være appelinstans 
for alle klagesager afgjort af 
bestyrelsen, herunder sager om 
usportslig eller usømmelig adfærd 
i forbindelse med GymDanmarks 
arrangementer eller i relation til 
GymDanmark samt overtrædelse 
af GymDanmarks fælles konkur-
rencereglement. GymDanmarks 
bestyrelse kan i særlige tilfælde 
vælge at sende en klage direkte vi-
dere til Ordensudvalget uden egen 
afgørelse, hvis bestyrelsen vurderer 
at klagen bedst kan afgøres af 
Ordensudvalget.

Klagesager om permanent udeluk-
kelse (eksklusion) af et medlem, jf. 
§4, kan efter stadfæstelse i Ordens-
udvalget efterfølgende påklages til 
Repræsentantskabet, som Gym-
Danmarks øverste myndighed. 

Stk. 2 
Ordensudvalget kan endvidere 
behandle sager vedrørende tvister 
mellem medlemsforeninger og 
deres ledere, trænere og udøvere, 
såfremt disse fremsætter ønske 
herom, og Ordensudvalget i øvrigt 
finder	at	burde	påtage	sig	sagen.

Ombytning på rækkefølge af stk. 1 
og stk. 2.

DIF, Team Danmarks og Anti Do-
ping Danmarks love er fjernet fra 
vedtægterne, da de har selvstændi-
ge appelinstanser. 

Det er ekspliciteret at bestyrelsen 
kan sende sager direkte til ordens-
udvalget.

Ved permanente udelukkelsessager 
kan Ordensudvalgets afgørelse 
påklages til repræsentantskabet.
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Gældende vedtægter Foreslåede ændringer Kommentarer og forslag 
til formuleringer

Stk. 3 
Ordensudvalget kan under behand-
lingen	af	en	sag	træffe	afgørelse	
om suspension af den indbragte 
afgørelse, indtil Ordensudvalget 
endeligt har taget stilling til den 
pågældende sag.

Tidligere stk. 6 

Ændret, så det er alle afgørelser 
der kan suspenderes, og ikke kun 
udelukkelsessager.

Stk. 3 
Ordensudvalget består af fem med-
lemmer samt to suppleanter, der 
vælges på det ordinære Årsmøde.

Stk. 4 
Ordensudvalget består af fem med-
lemmer samt to suppleanter, der 
vælges på det ordinære Årsmøde jf. 
Årsmødedagsordenen §10 stk. 6.

Tidligere stk. 3

Tilføjet at valgene fremgår af dags-
orden. 

Stk. 4 
Ordensudvalget vælger selv sin for-
mand, der så vidt muligt skal være 
jurist. Ordensudvalget fastsætter 
selv sit reglement.

Stk. 5. 
Ordensudvalget konstituerer sig 
selv med formand og næstfor-
mand. Formanden skal så vidt 
muligt være jurist.

Tidligere stk. 4

Konstituering præciseret. 

Reglementet skal godkendes af 
Repræsentantskabet (se nyt stk. 6)

Stk. 5 
Anmodning om behandling af en 
sag til Ordensudvalget skal ske 
skriftligt og senest to uger efter 
parternes modtagelse af bestyrel-
sens afgørelse. Samtidig med  
anmodning om behandling af 
enhver sag, indbetales et gebyr på 
1.500 kr. Beløbet tilbagebetales, 
såfremt Ordensudvalgets sagsbe-
handling afgøres til fordel for den 
ankende part.

Stk. 6. 
Ordensudvalgets reglement udfær-
diges af bestyrelsen og godkendes 
af Repræsentantskabet ved simpelt 
flertal	efter	at	have	været	forelagt	
DIF til kommentering. 

Ordensudvalget fastlagde selv 
reglement i oprindelige vedtægter, 
hvilket er i strid med DIF’s Love.

Stk. 6 
Ordensudvalget kan under behand-
lingen	af	en	udelukkelsessag	træffe	
afgørelse om ophævelse af udeluk-
kelsen, indtil udvalget endeligt har 
taget stilling til den pågældende 
sag.

Er rykket op som stk. 3

Stk. 7. 
Anmodning om behandling af 
en sag til Ordensudvalget skal 
ske skriftligt via GymDanmarks 
forbundskontor og senest 4 uger 
efter parternes modtagelse af be-
styrelsens afgørelse. Samtidig med 
anmodning om Ordensudvalgets 
behandling af en sag, indbetales et 
gebyr på 1.500 kr. Beløbet tilbage-
betales, såfremt Ordensudvalgets 
sagsbehandling afgøres til fordel 
for den klagende part. 

Tidligere stk. 5

Appelmulighed udvidet fra 2 til 4 
uger.

Præcisering af, at anmodningen 
skal ske via forbundskontoret.
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Forslag 8.d
Dagsorden Punkt 8.d

Forslag:  Ordensudvalgets reglement

Forslagsstiller: Bestyrelsen

Gældende fra: Årsmøde 2022

Indstilling: Bestyrelsen stiller forslag til revision af Ordensudvalgets reglement til godkendelse

Motivation
Ordensudvalget har i forbindelse med revision af vedtægternes §6 også gennemgået reglementet og er  
kommet med forslag til justeringer. Bestyrelsen ønsker på baggrund af dette arbejde at fremlægge et  
revideret reglement for Ordensudvalget til Repræsentantskabets godkendelse. 
Bestyrelsen har jf. DIF’s lovregulativ IV §9 forelagt forslaget til DIF’s kommentering. 

DIF’s kommentar:
DIF har modtaget og vurderet udkastet til nyt reglement for jeres ordensudvalg.

Vi har ingen bemærkninger til udkastet. Udkastet vil efterleve minimumskravene i DIF’s love til 
specialforbundenes ordensudvalg, hvis det vedtages i den foreliggende udgave. 
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REGLEMENT FOR GYMDANMARKS ORDENSUDVALG
GymDanmarks Ordensudvalg (herefter ”Udvalget”) er etableret i henhold til §6 i GymDanmarks vedtægter

Opgaver

§1
Stk. 1 Udvalget behandler klagesager vedrørende foreninger og disses ledere, trænere og udøvere. 

Stk. 2   Udvalget har til opgave  
1) at være appelinstans for alle klagesager, der er afgjort af bestyrelsen vedrørende ordens- og ude-
lukkelsesbestemmelser, jf. GymDanmarks vedtægter §7 Stk. 2 litra i) herunder usportslig eller usøm-
melig adfærd i forbindelse med GymDanmarks arrangementer eller i relation til GymDanmark samt 
overtræd else af GymDanmarks fælles konkurrencereglement. 
 
2) ved voldgift at afgøre stridigheder mellem foreninger eller personer under GymDanmark, når begge 
parter er enige om at anmode Udvalget om en afgørelse i den pågældende sag, og Udvalget i øvrigt 
finder	at	burde	påtage	sig	sagen.

Sammensætning

§2
Stk. 1 Udvalget har 5 medlemmer, der vælges for 2 år af GymDanmarks Repræsentantskab. Tre 
  af medlemmerne vælges i lige år, to i ulige år. Desuden vælges 2 suppleanter for et år ad   
  gangen. 
§3  
Stk. 1 Udvalget kan, såfremt det skønner det nødvendigt, indkalde sagkyndig bistand. Sådanne   
  sagkyndige har dog ikke stemmeret. 

Habilitet

§4
Stk. 1 Udvalgets medlemmer og suppleanter kan ikke samtidig være medlemmer af ledende 
  organer i GymDanmark herunder disciplinkomitéer og lignende. Ingen af medlemmerne af   
  Udvalget kan deltage i behandlingen af en sag, når vedkommende selv er part i sagen, for-  
  modes at have interesse i dennes udfald eller tidligere har været involveret i behandling 
  af sagen. 

Stk.2 Udvalget afgør selv tvivlsspørgsmål vedrørende habilitet.

Konstituering

§5
Stk. 1 Udvalget konstituerer sig selv med formand og næstformand. Udvalget fastsætter selv sin   
  forretningsorden, dog skal alle sager ekspederes gennem GymDanmarks administration,   
  herunder Udvalgets afgørelser. 



GYMDANMARK ÅRSMØDE 2022
INDKOMNE FORSLAG

60

Quorum og beslutningskompetence

§6
Stk. 1 Til vedtagelse af gyldig beslutning kræves, at mindst tre af Udvalgets medlemmer, heriblandt   
  formand eller næstformand, er til stede og stemmer for beslutningen. I tilfælde af stemme-  
  lighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.

Sagers behandling

§7
Stk. 1 Alle sager, der fremsendes til behandling i Udvalget, skal fremsendes via GymDanmarks   
  administration. Samtidig med anmodning om behandling af en sag, indbetales et gebyr.   
  Beløbet tilbagebetales, såfremt Udvalgets sagsbehandling afgøres til fordel for den klagende   
  part. 

Stk. 2 Anmodning om behandling af en sag skal ske skriftligt senest 4 uger efter den pågældende   
  afgørelse i bestyrelsen jf. §1 stk. 2, nr. 1, er meddelt den involverede. 

Stk. 3 Efter modtagelse af anmodning om sagsbehandling kan Udvalget beslutte at suspendere   
  den trufne afgørelse. 

Stk. 4  Udvalgets behandling af en sag sker ved et møde, hvor parterne møder frem. I formalitets-  
  spørgsmål kan Udvalget dog bestemme skriftlig behandling. 

Stk. 5  I sager omfattet af §1 stk. 2 er de(n) involverede part(er) berettiget til at møde med bisidder   
  ved behandlingen af sagen i Udvalget.  

Stk. 6 Eventuel vidneførsel skal meddeles Udvalget og modparten senest 14 dage før sagens ’
  behandling i Udvalget. 

Stk. 7  Alle ukomplicerede sager indbragt for Udvalget skal afgøres hurtigst muligt og senest 2½   
  måned efter sagens modtagelse i Udvalget. 

Stk. 8  Udvalget skal indlede sin behandling af en sag, der efter sin art egner sig hertil, med at søge   
  mægling mellem parterne. 

Stk. 9 Ved sager omfattet af §1, stk. 2, nr. 2 skal indgås en egentlig voldgiftsaftale mellem parterne   
  før Udvalget kan behandle sagen.
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Sanktioner

§8
Stk. 1 Udvalget afgørelser kan inden for sager efter §1, stk. 2, nr. 1 indebære:
  1) Stadfæstelse, lempelse eller skærpelse af trufne afgørelser

  2) Tildeling af irettesættelse, advarsel eller misbilligelse for individuelle udøvere eller    
  hold samt foreninger eller disses trænere og ledere

  3) Udelukkelse i en periode eller for bestandigt af individuelle udøvere, hold eller 
  trænere fra deltagelse i nationale og internationale konkurrencer, opvisninger eller andre   
  arrangementer arrangeret af eller på vegne af GymDanmark

  4) Udelukkelse i en periode eller for bestandigt af individuelle udøvere, trænere eller    
  hold fra deltagelse i nationale og internationale konkurrencer, opvisninger eller andre 
  arrangementer som repræsentant for GymDanmark.  

Genoptagelse

§9
Stk. 1 En sag, der er afgjort af Udvalget, kan kun under ganske særlige omstændigheder gen- 
  optages til fornyet behandling.

Appelmuligheder

§10
Stk. 1 Ordensudvalgets afgørelser omfattet af §1, stk. 2 nr. 1, kan af sagens parter appelleres til   
  DIF’s Appelinstans inden for en frist på 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen jf. DIF’s love 
  §24, samt disses lovregulativ II. 
Stk. 2 Ønsket om appel skal rettes skriftligt til DIF’s sekretariat. En iværksat appelprocedure inden   
  for Appelinstansen har som udgangspunkt ikke opsættende virkning for Ordensudvalgets   
  afgørelse. 

Ændringer i reglementet

§11
Stk. 1 Nærværende reglement kan efter forslag fra bestyrelsen ændres af GymDanmarks 
	 	 Repræsentantskab	ved	simpelt	flertal.	Bestyrelsens	forslag	skal	forinden	have	været	forelagt		 	
  DIF til kommentering.

Stk. 2 Ved uoverensstemmelser gælder GymDanmarks vedtægter forud for Udvalgets reglement.
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VALG OG  
KANDIDATPRÆSENTATIONER
Valg til Bestyrelse 
Valg af Ordensudvalget 
Valg til Komité for Opvisningsgymnastik
Valg af Disciplinkomitéformænd 
Valg af Disciplinkomitémedlemmer 
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A.  Forbundsformand 
 (vælges for 2 år i lige år)

 Kandidat: 
 •   Anders Jacobsen (genopstiller)

B.  Næstformand 
 (vælges for 2 år i ulige år) 

C.  5 bestyrelsesmedlemmer  
 (2 vælges i lige år og 3 vælges i ulige år)

 Kandidater: 
 •   Mette Schmidt Rasmussen (genopstiller) 
 •   Lars Rasmussen (opstiller) 
 •   Christina Busk (opstiller)

VALG TIL  
BESTYRELSE
Dagsorden Punkt 9
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KANDIDAT TIL: 
FORBUNDSFORMAND
Navn: Anders Jacobsen 

Kandidat til: Bestyrelsen, Forbundsformand

Medlem af:  Karrosseriet Ringsted 

 

Motivation

Jeg	genopstiller	som	formand	fordi	jeg	fortsat	ønsker	at	bidrage	til	udviklingen	af	gymnastik	og	fitness	til	
gavn	for	foreningslivet.	Jeg	genopstiller	som	formand	fordi	jeg	finder	glæden	i	både	de	store	og	de	små	
oplevelser, som GymDanmarks aktiviteter bidrager med. Jeg genopstiller som formand, fordi jeg bare ikke 
kan lade være.

Med udgangspunkt i det politiske program og den strategi, I som medlemmer har besluttet, sætter vi som 
forbund nu handling bagved at sikre trivsel for alle udøvere i vores foreninger. Det er vigtigt, at alle kan 
stole på, at vores foreninger er et trygt og sikkert sted at være og et sted som skaber lyst og mulighed for 
livslang bevægelsesglæde for alle. Det gør vi i GymDanmark gennem et fokus på, at træningsmiljøer er 
positive og udviklende steder at være, bl.a. fordi de instruktører og trænere I har er veluddannede. Det gør 
vi gennem et fokus på konkurrencestrukturer der 
udspringer af det menneskesyn der er til grund for vores etiske kodeks. Det gør vi gennem et fokus på at 
gymnastik	og	fitness	kan	dyrkes	hele	lives.

Som medlemmer af GymDanmark skal I have høje forventninger både til mig som formand og til hele 
organisationen. I skal forvente, at vi understøtter jer aktivt i forhold til de punkter I har besluttet, skal være 
GymDanmarks fokus i vores politiske program og nuværende strategi. I skal forvente, at dialog og fælles-
skab er centrale punkter i vores fælles vej til udvikling og udbredelse af forbundets aktiviteter. I skal forven-
te, at vi tager ansvar for, at gymnastikkens stemme er stærk, idrætspolitisk som samfundsmæssigt. 

Men forventninger går begge veje. Jeg har også høje forventninger til alle GymDanmarks medlemmer og 
frivillige. Jeg forventer, at alle aktivt sætter udvikling af gymnastikken og dens fællesskab før og højere end 
egne dagsordner. Jeg forventer, at trivsel for udøverne altid prioriteres først, bl.a. ved at sikre at foreninger-
nes instruktører og trænere har den relevante uddannelse. Jeg forventer, at hvis jeg bliver genvalgt som 
formand, så er det et fortsat ja til at alle tager deres del af ansvaret for vores fælles opgave med at udvikle 
og	udbrede	gymnastik	og	fitness	til	glæde	for	alle	danskere.

GYMDANMARK ÅRSMØDE 2022
VALG TIL BESTYRELSE 
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CV ANDERS JACOBSEN
Tillidsposter i GymDanmark:
2016 -   Forbundsformand

2015 - 2016 Næstformand

2014 - 2015 Formand for eliteudvalget, og dermed bestyrelsesmedlem

2008 - 2014 Formand for udvalget for TeamGym, og dermed bestyrelsesmedlem

2005 - 2008 Udvalgsmedlem i udvalget for TeamGym

Fremhævet faglig beskæftigelse og uddannelse:
2021 -   Tilbudsleder for to bo- og dagtilbud for udviklingshæmmede borgere,  

  København

2017 - 2021 Leder af et botilbud for voksne udviklingshæmmede, Horsens

2013 - 2016 Diplomuddannelse i ledelse

2012 - 2017 Leder af en nystartet specialdøgninstitution for udviklingshæmmede børn  
  og unge 

2004 - 2007 Professionsbachelor i pædagogik, med idræt og sundhed som speciale

1993 - 1997 Uddannelse som bygningsmaler

Øvrig:

2022 -   Rådsmedlem i Børnerådet, indstillet af Danmarks Idrætsforbund og udpeget af   
  Social- og Ældreministeren

2022 -   Medlem af FIGs arbejdsgruppe med henblik på en gennemgribende fornyelse af   
  organisationens vedtægter

2020 - 2021 Medlem af DIFs valgforberedende udvalg, der bl.a. har fokus på processen    
  for formandsvalg i DIF i 2021

2019 - 2020 Medlem af styregruppe for udarbejdelse af DIFs politiske program

2018 - 2019 Medlem af DIFs udviklingsudvalg

2016 -   Indgår i diverse idrætspolitiske netværk og samarbejder

GYMDANMARK ÅRSMØDE 2022
 VALG TIL BESTYRELSE 
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GYMDANMARK ÅRSMØDE 2022
VALG TIL BESTYRELSE 

KANDIDAT TIL: 
BESTYRELSEN
Navn: Mette Schmidt Rasmussen

Kandidat til: Bestyrelsen, som ordinært bestyrelsesmedlem

Medlem af: HEI Gymnastik & Motion

Motivation

Da jeg første gang stillede op til GymDanmarks bestyrelse for to år siden, var forbundet inde i en organisa-
torisk forandringsproces, som jeg fandt enormt spændende og modig. Jeg ønskede at bidrage til processen 
med min baggrund i breddegymnastikken samt mine kompetencer inden for kommunikation og politik. Og 
det gør jeg stadig. 

GymDanmark har store ambitioner, som rækker langt ud over de klassiske gymnastiksale. Det er jeg stolt 
af. Vi vil være forbundet, som skaber danskernes motoriske fundament og giver dem glæde ved bevægelse 
–	hele	livet	igennem.	Sådan	skal	det	være.	

GymDanmark	for	livetmodellen	siger	det	meget	klart,	og	vores	fire	strategispor	tegner	en	retning,	som	er	
visionær	og	ambitiøs.	De	fire	spor	omhandler:

1) En national konkurrencestruktur med afsæt i Etisk Kodeks.
2) Alle skal mødes af en kompetent træner.
3) Gode udviklingsmiljøer.
4) Nye bevægeformer.

Men jeg mener, at vi har en udfordring i GymDanmark i forhold til at blive meget bedre til at fortælle, hvad 
vi vil og hvorfor, sådan så alle frivillige, alle udvalgsmedlemmerne og ikke mindst alle foreningerne også 
forstår, hvor vi er på vej hen. Jeg mener også, vi har en udfordring i forhold til at gøre udvalgsarbejdet og 
det	frivillige	arbejde	i	GymDanmark	mere	meningsfuldt	og	sjovere,	så	flere	kommer	med.	Det	vil	jeg	gerne	
arbejde for i den kommende periode.  

Strategispor nummer to har jeg været særlig optaget af. I efteråret 2022 tager jeg så selv konsekvensen af 
mine	ord	og	tager	GymTræner	1	–	Basisuddannelsen.	Og	jeg	glæder	mig	helt	vildt!	Både	til	at	lære	nyt,	men	
ikke	mindst	også	til	at	møde	endnu	flere	af	de	dedikerede	trænere	og	frivillige,	som	findes	i	gymnastikken.	

Jeg har meget at lære endnu. Både om GymDanmark, om gymnastikkens mange discipliner og ikke mindst 
om alle vores foreninger. Og jeg vil som valgt i GymDanmark gerne gøre endnu mere for, at vi mødes, får 
snakket, debatteret og delt hinandens drømme og visioner. Til glæde og gavn for gymnastikken.     
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GYMDANMARK ÅRSMØDE 2022
VALG TIL BESTYRELSE

CV METTE SCHMIDT RASMUSSEN
Jeg er uddannet journalist og har senest arbejdet som kommunikationschef i Malerforbundet. I dag læser 
jeg	en	kandidat	i	journalistik	på	SDU	med	fokus	på	politisk	kommunikation,	off.	forvaltning	og	idræt.	Be-
skæftigelses-, uddannelses- og idrætspolitik har min store interesse, og politik og strategi har altid været 
en del af mit arbejdsliv, mens jeg har fået ledelsesansvar og økonomi ind gennem mit frivillige arbejde. Jeg 
ved, hvad det vil sige at være i en politisk ledet organisation.  Jeg forstår de forskellige roller og er i stand til 
at	se	en	sag	fra	flere	sider.

Erhvervserfaring
• Oktober 2015 - januar 2021: Kommunikationschef, Malerforbundet 

• Overordnet ansvar for Malerforbundets kommunikation 
• Politisk udvalgsarbejde og organisationsudvikling. 
• Pressehåndtering. 
• Rådgivning og træning af den politiske ledelse. 
• Strategi- og kampagneudvikling.

• August 2015 - september 2015: Underviser, TEC Ballerup.

• September 2013 - marts 2015: Journalist og redaktionssekretær, Netavisen Pio.

Uddannelse 
Februar 2021 - nu: Cand. public-stud. på Syddansk Universitet med fokus på politisk  
kommunikation,	off.	forvaltning	og	idræt.

August 2009 - juni 2013: Professionsbachelor i journalistik, Danmarks Medie- og  
Journalisthøjskole 
 
Frivilligt arbejde
• August 2021- nu: Frivillig instruktør i HEI Gymnastik & Motion.

• August 2015 - april 2021: Formand og instruktør i Gymnastikforeningen ODK

 Fra 2015-2021 var jeg aktiv i ODK som instruktør, fra 2016 kom jeg med i bestyrelsen som suppleant 
og fra 2017 - 2020 var jeg formand, hvor jeg sammen med resten af bestyrelsen fik skabt store foran-
dringer ved blandt andet at indføre samarbejdsaftaler med de frivillige, stille krav om Spring Sikker og 
Kvalitet i Børnegymnastikken samt lave klare regelsæt i forhold til normering og aflønning. 

• April 2013 - april 2017: Hovedbestyrelses- og forretningsudvalgsmedlem i Dansk Journalistforbund.

• Februar 2011 - februar 2013: Bestyrelsesmedlem og næstformand i Kredsen af Journaliststuderende.

• 2001 - 2005: Instruktør i Ullerslev Gymnastikforening 
 
Derudover:

• Jeg er gift med Nikolaj, mor til Mikkel (4 år) og Thilde (2 år) samt stolt fynbo.

• Jeg er meget bedre til rytmegymnastik end springgymnastik og har i min ungdom gået på en del udta-
gede hold. I dag træner jeg selv damehold, F/B-hold og puslingehold.

• Og så foretrækker jeg at cykle frem for at køre bil.
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GYMDANMARK ÅRSMØDE 2022
VALG TIL BESTYRELSE

KANDIDAT TIL: 
BESTYRELSEN
Navn: Lars Rasmussen

Kandidat til: Bestyrelsen, som ordinært bestyrelsesmedlem

Medlem af: Slagelse Gymnastik Forening

Motivation

Mit navn er Lars og jeg er 52 år selvom man hverken kan se det eller mærke det J 
Gymnastik	har	altid	været	en	del	af	mit	liv	–	på	godt	og	ondt.	Jeg	startede	til	springgymnastik	i	Slagelse	for	
med to forældre der var aktive gymnaster og gamle Ollerup-elever var der ikke nogen vej uden om. Da jeg 
var ca. 12 år blev jeg hjælpetræner på et drengehold og som 14 årig skulle der også prøves kræfter med 
Sports Acrobatik. 

Som 17 årig stoppede min aktive del af gymnastikken med en brækket nakke og et år på sygehuset. Som 
19 årig kom jeg tilbage i gymnastikkens verden i udvalgsarbejdet og har siden arrangeret et utal af stævner, 
konkurrencer, kurser og opvisninger for en masse gymnaster i hele landet. 

Hvem er jeg

Jeg	vil	betegne	mig	selv	som	en	praktiker.	Jeg	kan	godt	lide	at	se	folk	i	øjnene	og	tage	debatten	og	finde	de	
gode løsninger og så få sat tingene i gang. Jeg er god til at se muligheder frem for begræsninger og så kan 
jeg være stædig med et smil.

Vigtigt for mig

Det er vigtigt for mig at bestyrelsen sætter rammerne, men at det er alle de frivillige ildsjæle der får lov at 
fylde rammen ud. Det er nu engang dem, der ved hvad der foregår ude i hallerne indenfor deres disciplin.

Hvorfor GymDanmark

Ja, hvorfor ikke. Der er så mange dygtige foreningsfolk i det danske land og kan vi bare udnytte deres viden 
lidt bedre, vil vi allesammen kunne løfte gymnastikken endnu højere til glæde for alle de aktive. Sammen er 
og bliver vi nu engang stærkest.



71

GYMDANMARK ÅRSMØDE 2022
VALG TIL BESTYRELSE 

CV LARS RASMUSSEN
Gymnastik:

2007 -  Formand i Slagelse Gymnastik Forening

2004 - 2007 Bestyrelsesmedlem i Slagelse Gymnastik Forening

Praktisk:  Træner for Springdrenge 5-8 år og tidligere træner i Sports Acrobatik

   Har selv været springgymnastik og dyrket Sports Acrobatik

GymDanmark:

2014 - 2018 Medlem af GymDanmarks bestyrelse

1989 - 2018 Medlem/Formand af udvalget for Sports Acrobatik

Uddannelse og arbejde:

2003 -  Selvstændig med eget firma indenfor IT

1991 - 1998 Datalogi på DIKU og Informationspsykologi på KUA
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GYMDANMARK ÅRSMØDE 2022
VALG TIL BESTYRELSE 

KANDIDAT TIL: 
BESTYRELSEN
Navn: Christina Busk

Kandidat til: Bestyrelsen, som ordinært bestyrelsesmedlem 

Medlem af: Teamgym Djurs (TRIF Gymnastik)

Motivation

Jeg ønsker at stille mit kandidatur til rådighed fordi jeg brænder for det sport og foreningsliv kan; motivere, 
engagere, skabe fællesskaber, venskaber og minder for livet. 

I mit private virke driver jeg rådgivningsvirksomheden Etikos. Etikos’ kernefaglighed er organisations- og 
professionsetik med særligt speciale i politisk styrede organisationer. Gennem 16 år har jeg opnået erfa-
ring med politikudvikling, strategisk udvikling, krisehåndtering, lederudvikling og håndtering af konkrete 
etiske dilemmaer og problemstillinger i moderne organisationer. Alt sammen noget som taler ind i den 
udvikling GymDanmark er i.

Samtidig har jeg også i fem år været formand for den lille forening Teamgym Djurs på Djursland. Her har 
jeg set hvad fællesskaber kan, skabe sammenhold og masser af magiske stunder. Foreningslivet kan noget 
helt særligt, det kan det for det enkelte menneske og det kan det for samfundet. Foreningslivet er en del af 
vores kulturarv som vi skal værne om fordi den giver børn og unge gode værdier i livet. Men jeg ser også at 
det liv indimellem er trængt fordi travlhed står  
i vejen for frivilligt engagement.

Jeg tror på vi skal hjælpe foreningslivet videre, måske ved at nytænke måden vi gør det på og den udvikling 
vil jeg gerne arbejde for i GymDanmarks bestyrelse.
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GYMDANMARK ÅRSMØDE 2022
 VALG TIL BESTYRELSE 

CV CHRISTINA BUSK
Faglig profil
Som ny kandidat i 2006 startede jeg virksomheden Etikos, som jeg har drevet lige siden. Jeg har dermed 
været	selvstændig	hele	min	karriere	og	siden	2006	været	leder	for	en	mindre	flok	på	5	medarbejdere

Erhvervserfaring:
2006 -   Direktør, Etikos

   •  Politikudvikling, strategi og code of conduct 

   •  Lederudvikling, ledersparring og krisehåndtering

   •  Vejledning og undervisning i håndtering af etiske dilemmaer

Bestyrelseserfaring:

2021 -   Bestyrelsesmedlem FB Trading 

2017 -   Formand, Grenå Gymnasium

2018 -   Formand for Teamgym Djurs

2020 -      Formand, Fonden Værket

2009 - 2013   Formand, Ugelbølle Friskole

Kurser og efteruddannelse:

1998 - 2006  Cand. Theol, Århus Universitet

Personlig profil
Jeg er gift og har to børn på henholdsvis 15 og 18 år, fra et tidligere forhold. Min datter på 15 går på Vester-
lund Efterskole og min søn på 18 går på Syddjurs Gymnasium i Rønde. Min fritid er prioriteret til mine børn, 
familieaktiviteter og til foreningslivet. Løb og styrketræning er mine livsforlængere.
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VALG AF  
ORDENSUDVALGET
Dagsorden Punkt 10

Valg af Ordensudvalget (vælges for to år) 
 
A.  3 medlemmer 
 (vælges for 2 år i lige år) 

B.  2 medlemmer 
 (vælges for 2 år i ulige år) 

C. 2 suppleanter
 (vælges for 1 år)

 Kandidat:
 •   Bent Busk (opstiller)
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GYMDANMARK ÅRSMØDE 2022
VALG AF ORDENSUDVALGET

SUPPLEANT TIL: 
ORDENSUDVALGET

Navn: Bent Busk
Kandidat til: Ordensudvalget
Medlem af:  VGF89 Holstebro

Motivation:
Jeg opstiller til Ordensudvalget fordi jeg synes 
at området er spændende. Med min lange er faring 
i foreningsarbejdet er jeg lægmand, og har oplevet 
mange udfordringer når personer ikke er enige om 
en løsning.
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A.  Formand  
 (vælges for 2 år i lige år)

 Kandidat: 
 •   Lene Christiansen (genopstiller)

B.  4 medlemmer 
 (vælges for 2 år i lige år)

C.  4 medlemmer 
 (vælges for 2 år i ulige år) 

VALG TIL KOMITÉ FOR  
OPVISNINGSGYMNASTIK
Dagsorden Punkt 11
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GYMDANMARK ÅRSMØDE 2022
VALG TIL KOMITÉ FOR OPVISNINGSGYMNASTIK

Motivation
Sidste år blev jeg valgt til Komitéformand for Opvisningsgymnastik i GymDanmark. Efter ét år på posten har jeg 
et stort ønske om at fortsætte arbejdet med Komitéen og foreningerne.
   
Jeg er uddannet socialpædagog og arbejder til dagligt som leder af Springcenter Aarhus, hvor arbejdet med at 
idéudvikle og etablere faciliteter, er og altid har været en stor del af mit arbejde. Hertil kommer ansvaret for 
den daglige drift af gymnastikcentret, hvor økonomistyring, ledelse af ansatte, undervisning og samarbejde 
med foreninger, skoler og institutioner er mine arbejds områder. 

Sideløbende med mit arbejdsliv har gymnastikken altid haft en helt særlig plads. Jeg har været aktiv gymnast,  
siden jeg var barn, og udover deltagelse på forskellige foreningshold, har jeg været konkurrence gymnast gen-
nem mange år. Nu er jeg instruktør for et seniorhold + 65 og et mikro pigehold 5-8 år. Gymnastik har altid været 
en stor del af mit og min families liv, og jeg brænder for gymnastikken.

CV

Frivillige poster og tillidshverv:
2021 -  Komitéformand Opvisningsgymnastik i GymDanmark

2016 - 2021 Næstformand i Danmarks Gymnastik Forbund

2014 - 2016 Formand for Gymnastik for alle udvalget (GFA)

2016 - 2019 Bestyrelsesmedlem på Idrætshøjskolen i Aarhus

2019 -  Formand for bestyrelsen på Idrætshøjskolen i Aarhus

2017 - 2019 Formand for Organisationskomiteen Gymnaestrada 2019

Mere om mig
Jeg	er	gift	med	Troels,	har	to	børn,	tre	bonusbørn	og	fire	børnebørn.
Privat er jeg er aktiv løber, dyrker yoga og vinterbadning. Derudover underviser jeg i senior gymnastik og  
børnegymnastik.

KANDIDAT TIL KOMITÉFORMAND  
KOMITÉ FOR OPVISNINGSGYMNASTIK: 
Navn: Lene Christiansen

Kandidat til: Formand for Komité for Opvisningsgymnastik

Medlem af: VIK Gymnastik
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A.  Formand for Komité for Idrætsgymnastik 
 (vælges for 2 år i lige år)

 Kandidat:
 •   Ralf Petersen (opstiller)

B.  Formand for Komité for Rytmisk Gymnastik
 (vælges for 2 år i lige år) 

C.  Formand for Komité for Sports Acrobatik
 (vælges for 2 år i lige år)

 Kandidater:
 •   Poul H. Olsen (genopstiller)
 •   Daniel Kragh (opstiller)

D.  Formand for Komité for TeamGym
 (vælges for 2 år i ulige år)

E.  Formand for Komité for Trampolin
 (vælges for 2 år i ulige år)
 
F.  Formand for Komité for Rope Skipping
 (vælges for 2 år i ulige år) 

G.  Formand for Komité for Tumbling
 (vælges for 2 år i ulige år) 

VALG AF  
DISCIPLINKOMITÉFORMÆND
Dagsorden Punkt 12 
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GYMDANMARK ÅRSMØDE 2022
VALG AF DISCIPLINKOMITÉFORMÆND 

Motivation
Den hidtidige formand trak sig af personlige årsager midt i perioden, og jeg overtog herefter posten som kon-
stitueret formand. Jeg nærer egentlig ikke de store ønsker om formandsposten, men som medlem af UMIG og 
senere UIG i mere end 40 år, hvor jeg har varetaget stort set alle opgaver, og derfor anser jeg det for naturligt 
og nødvendigt, at træde til, hvis der ikke er andre egnede kan didater. 

I tilfælde af at der skulle være en anden egnet kandidat, er jeg derfor villig til at fortsætte som næstformand i 
Komité for Idrætsgymnastik.

CV

1967 -  Gymnast i HG og senere i Sirius

Ca. 1975 Medlem i Københavnskredsens UMIG og senere formand

Ca. 1975 National dommer i Idrætsgymnastik

Primo 1980 Medlem i UMIG under DGF

1993 -  International dommer i Idrætsgymnastik

1996		 	 EM	i	Brøndby	–	tegninger,	redskaber,	frivillig

Ca. 2000 Medlem i Udvalget for Idrætsgymnastik i GymDanmark

   - næstformand

   - økonomiansvarlig

   - ansvarlig for nominering og uddannelse af dommere

   - ansvarlig for konkurrenceplanlægning og -afvikling

2006		 	 VM	i	Århus	–	tegninger,	planlægning,	dommere,	bindeled	ml.	MTC	og	OC

2022 -  Konstitueret Formand for Komité for Idrætsgymnastik

KANDIDAT TIL DISCIPLINKOMITÉFORMAND: 
KOMITÉ FOR IDRÆTSGYMNASTIK
Navn: Ralf Petersen

Kandidat til: Formand for Komité for Idrætsgymnastik

Medlem af: Gym København og Gefion
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GYMDANMARK ÅRSMØDE 2022
VALG AF DISCIPLINKOMITÉFORMÆND 

Motivation
Jeg har været formand i 4 år og synes stadig jeg har noget at kunne bidrage med. Corona har været meget hård 
ved vores sport, og vi er først nu ved at kunne se lys forude. Der venter stadig et stort arbejde på alle felter og 
jeg er klar.

CV

• Startede Sportsacro i 1984 sammen med min kone. Og har lige siden været aktiv  
udøver, træner, dommer, udvalgsmedlem og formand.

• Uddannet tømrer

• Arbejder som Tilbudsberegner i et stort entreprenør firma

• Forventer at gå på pension inden for det næste halve år

KANDIDAT TIL DISCIPLINKOMITÉFORMAND: 
KOMITÉ FOR SPORTS AKROBATIK  
Navn: Poul H. Olsen

Kandidat til: Formand for Komité for Sports Acrobatik

Medlem af: Fuglebjerg IF
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GYMDANMARK ÅRSMØDE 2022
VALG AF DISCIPLINKOMITÉFORMÆND 

Motivation
Jeg opstiller til Formand for Komité for Sports Acrobatik da jeg er blevet opfordret til at stille mit kandidatur til 
rådighed. Jeg synes at jeg har nogle nye synspunkter til sporten hvor min tankegang kører mere på hvad vi kan 
gøre, fremfor hvad vi plejer at gøre. 

Jeg sidder i dag med teknik og event i Komité for Sports Akrobatik og prøver at udvikle vores konkurrencer til at 
kunne blive mere tilskuervenlige og spændende at gå til, konkurrencer såvel som udøver og tilskuer. Mit fokus 
er og vil være fremover at højne sikkerheden for vores gymnaster samt at prøve at holde gymnasterne i sport-
en når de kommer hjem fra efterskole eller starter på uddannelse da vi ser et frafald hos de ældre gymnaster.  

CV

• 5 år som træner og hjælpetræner i gymnastik 

• 15 år som aktiv gymnast fra begynder til regionshold over til konkurrencegymnast 

• 3 år som træner for cheerleading 

• 7 år som aktiv cheerleader med flere EM og VM konkurrencer 

• 3 år som træner i sports akrobatik

Professionelt arbejder jeg som event tekniker ved Carlsberg event men har 10 års erfaring fra eventbranchen 
hvor jeg er uddannet event koordinator og har været med til at lave de små byfester til de helt store event som 
Roskilde og Smukfest.

KANDIDAT TIL DISCIPLINKOMITÉFORMAND: 
KOMITÉ FOR SPORTS AKROBATIK  
Navn: Daniel Kragh

Kandidat til: Formand for Komité for Sports Acrobatik

Medlem af:  Mine drenge går i Hammel Gymnastikforening 
og jeg selv sidder som komitémedlem i Sports Acrobatik
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A.  Komité for Idrætsgymnastik
 (vælges for 4 år i lige år og 4 år i ulige år)

 Kandidat:
 •   Dorthe Wiedenbein (genopstiller)

B.  Komité for Rytmisk Gymnastik
 (vælges for 4 år i lige år og 4 år i ulige år)

 Kandidat:
	 •			Sofie	Jørgensen	(genopstiller)

C.  Komité for Sports Acrobatik 
 (vælges for 4 år i lige år og 4 år i ulige år)
 
 Kandidater:
 •   Finn Vander Hollænder (genopstiller)
 •   Maja Tonsberg (genopstiller)
 •    Natascha Schak Linnemand (genopstiller)
 •    Luna Veje Lynge (opstiller)

D.  Komité for TeamGym 
 (vælges for 4 år i lige år og 4 år i ulige år)
    
 Kandidater:
 •   Jeanette Jensen (genopstiller)
 •   Kim Mortensen (genopstiller)
 •   Tanja Venø Andersen (genopstiller)

E.  Komité for Trampolin
 (vælges for 4 år i lige år og 4 år i ulige år)

 Kandidater:
 •   Bo Zierau (genopstiller)
 •   Daniel D. Vidstrup (genopstiller)
 •   Kim Olavi (opstiller)

F.  Komité for Rope Skipping
 (vælges for 4 år i lige år og 4 år i ulige år)

 Kandidater:
 •   Asta Pil Heltborg Nielsen (genopstiller)
 •    Bente Lindegaard Magnusson (genopstiller)
 •   Christina Mikkelsen (genopstiller)
 •   Mia Mønster (genopstiller)
 
G.  Komité for Tumbling
  (vælges for 4 år i lige år og 4 år i ulige år)

 Kandidater:
 •   Anders Sørensen (genopstiller)
 •   Malthe Hvid (genopstiller)

VALG AF  
DISCIPLINKOMITÉMEDLEMMER
Dagsorden Punkt 13 
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KANDIDAT TIL KOMITÉ FOR 
IDRÆTSGYMNASTIK

Navn: Dorthe Wiedenbein
Kandidat til: Komité for Idrætsgymnastik
Medlem af:  HGF Kronborg Gymnasterne

Motivation: 
Til dagligt arbejder jeg som fysioterapeut på Bispe-
bjerg Hospital og er ved siden af dette træner i TIK   
gymnastik for RSG junior og senior gymnaster. Der-
udover er jeg uddannet international dommer af det 
internationale forbund FIG.

Jeg har været en del af komitéen siden 2020 og 
ønsker at genopstille og dermed fortsætte det 
udviklingsarbejde/strategiplan vi har planlagt. Jeg 
sidder primært med i arbejdsgrupper inden for RSG 
ift. dommere, konkurrenceafvikling, planlægning af 
camps og opdatering af reglementer. 

Jeg genopstiller til kommitéen med et ønske om at 
være med til den fortsatte udvikling af gymnaster, 
trænere og dommere inden for alle tre discipliner. 
Jeg mener at denne udvikling bedst opnås som en 
kombination af undervisning på kurser, trænings-
camps for gymnaster og trænere, samt samarbejde 
mellem klubber i Danmark og udlandet, men vigtigst 
af alt mener jeg at udviklingen skal starte med god 
kommunikation, gennemsigtighed og samarbejde 
mellem klubberne og komitéen.

Jeg ønsker at være med til at udvikle alle tre disci - 
pliner så der bliver en større sammenhæng/lighed 
imellem	dem,	således	at	flere	klubber	kan/vil	deltage	
i alle tre discipliner, således at alle tre discipliner 
fortsat udvikler sig i fremtiden.

KANDIDAT TIL KOMITÉ FOR 
RYTMISK GYMNASTIK

Navn: Sofie Jørgensen
Kandidat til: Komité for Rytmisk Gymnastik
Medlem af:  TIK gymnastik
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Motivation:
Jeg har været instruktør nu i snart 43 år, dette både 
i bredde gymnastik og nu ca. de sidste 10 år med 
konkurrence inden for Sports Acrobatik. Siden jeg 
startede med Acrobatik, har jeg været med i Udvalg-
et for Sports Acrobatik. Jeg har dog ikke selv udøvet 
ret meget Acrobatik, men brænder for det. Har været 
en del inde over Acro landsholdet og været med 
til at sammensætte ny struktur for Danmarkshold. 
Jeg vil gerne være med til at implementere den nye 
struktur og få et godt team op at stå, som kan være 
med til at gøre en forskel på dansk Acro også på 
internationalt plan.

Vi har fortsat brug for at samle Acro på landsplan, få 
styrket vores fællesskab og vist at vi stadig kan være 
med på højt plan med dansk Acro. Dette tror jeg at 
jeg kan være med til at lykkes.

KANDIDAT TIL KOMITÉ FOR 
SPORTS ACROBATIK 

Navn: Finn Vander Hollænder
Kandidat til: Komité for Sports Acrobatik
Medlem af:  DHG Gymnastik 

 

KANDIDAT TIL KOMITÉ FOR 
SPORTS ACROBATIK 

Navn: Maja Tonsberg 
Kandidat til: Komité for Sports Acrobatik
Medlem af:   Hammel Gymnastik Forening
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Motivation:
Jeg ønsker at fortsætte mit arbejde i komitéen, hvor 
jeg indtil nu har været med til at udvikle nye regle-
menter, dygtiggøre dommere ved dommerkurser. Jeg 
er motiveret for at udvikle Acroen i Danmark, og føler 
altså at jeg kan bidrage ved at fortsætte mit arbejde 
som hidtil. 

KANDIDAT TIL KOMITÉ FOR 
SPORTS ACROBATIK 

Navn: Natascha Schak Linnemand
Kandidat til: Komité for Sports Acrobatik
Medlem af:  Svinninge GF

Motivation:
Jeg startede til Sports Acrobatik som 7-årig og har 
været i sporten lige siden. Dvs. at jeg er i gang med 
mit 12. år som gymnast samt mit 4. år som træner, og 
jeg har umiddelbart ingen planer om at stoppe lige 
foreløbig. På nuværende tidspunkt er der ingen aktive 
gymnaster, der sidder i udvalget, så jeg håber blandt 
andet på at kunne bidrage med et andet perspektiv.
Til daglig studerer jeg en Bachelor i Matematik-øko-
nomi på Københavns Universitet. Så da jeg hørte en 
lille fugl synge om, at der mangler en tovholder for 
alt det økonomiske, tænkte jeg, at det måtte være en 
opgave for mig. Derudover ser jeg frem til at komme 
med nye input og deltage i spændende debatter om 
konkurrencestruktur,	hvordan	vi	får	flere	nye	Sports	
Acro foreninger samt, hvordan vi dygtiggøre vores 
trænere.

Jeg glæder mig til at give en hjælpende hånd med i 
udvalget og til at udvikle dansk Sports Acrobatik.

KANDIDAT TIL KOMITÉ FOR 
SPORTS ACROBATIK 

Navn: Luna Veje Lynge
Kandidat til: Komité for Sports Acrobatik
Medlem af:  Hvidovre Gymnastik
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Motivation: 
Jeg har været en del af Komité for TeamGym (KTG) 
de	seneste	seks	år.	Jeg	genopstiller,	fordi	jeg	finder	
mening i at bringe mine kompetencer i spil i komi-
téen til gavn for gymnastikken i Danmark. 

Som økonomiansvarlig i KTG vil jeg trække på min 
viden og erfaring fra mit arbejdsliv og mit frivillige 
virke som kasserer i GymHelsinge. Jeg har gennem 
de sidste 22 år varetaget opgaven som kasserer i 
GymHelsinge og kender derfor til de udfordringer og 
problematikker foreninger oplever i deres daglige 
drift. Jeg ser det som en væsentlig styrke at kunne 
tale samme sprog. Mit faglige fundament er min 
uddannelse som akademimerkonom, 16 års er-
hvervserfaring fra regnskabs- og fondsafdelingen i 
ATP, 5 år i PensionDanmarks regnskabsafdeling. I 
dag arbejder jeg som business controller på DTU, 
Lyngby og økonomiansvarlig i GymHelsinge.

Foreningerne er GymDanmarks lokale fundament og 
samtidig en vigtig ressource for forbundets arbejde 
og udvikling af gymnastikken på alle niveauer. I KTG 
vil jeg arbejde for at skabe bedre arbejdsbetingelser  
for foreningerne. Jeg vil bidrage til at nedbringe 
de arbejdsbyrder, som økonomi og administrative 
op gaver oftest skaber i foreningerne og have fokus 
på, hvordan TeamGym økonomisk får indarbejdet 
GymDanmarks strategiske arbejde i samspil med 
foreningerne. 

KANDIDAT TIL KOMITÉ FOR 
TEAMGYM

Navn: Jeanette Jensen 
Kandidat til: Komité for TeamGym
Medlem af:  GymHelsinge

Motivation:
Min ansøgning er motiveret af et stort og næsten 
livslangt engagement og interesse for gymnastik/
Teamgym. Jeg kan bidrage med min viden og erfaring 
til komitéarbejdet i TeamGym. Min viden og erfaring 
stammer fra:
•   Mine egne erfaringer som gymnast fra det tidlige 

begynderhold til konkurrence på højt plan.
•   Trænererfaring fra ”bredde hold” til konkurrence-

hold i TeamGym gennem rigtig mange år.
•   Jeg har været aktiv omkring stævneafvikling i de 

foreninger, jeg har været tilknyttet i en periode på 
omkring 25 år. Dette som ”menig” frivillig hjælper og 
mangeårig stævneansvarlig i foreningen, hvor det 
har været stævner med få hundrede deltagere til 
det største med langt over 1000 deltagere.

•   National dommererfaring gennem ca. 25 år heraf 
også international dommer de sidste  
7 år.

•			Nuværende	medlemskab	gennem	flere	år	af	Dom-
mer- og reglementsektionen under UTG

•   Medlem af Komité for TeamGym gennem  
fire	år.

For nuværende har jeg især præference for arbejdet 
ned i dommer- og reglementssektionen, men kan 
med min brede erfaring bidrage relevant ind inden for 
rigtig mange emneområder.

KANDIDAT TIL KOMITÉ FOR 
TEAMGYM

Navn: Kim Mortensen
Kandidat til: Komité for TeamGym
Medlem af:  Pt. ikke medlem af nogen forening
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Motivation:
Jeg har gennem en lang årrække været invol veret 
i uddannelse af trampolininstruktører. Med bag-
grund i dette, samt tidligere invol vering i udvikling af 
GymDanmarks elite og med mange års erfaring som 
international dommer, har det været en fornøjelse 
gennem de sidste år at være en del af arbejdet med 
at udvikle trampolins konkurrencestruktur og dom-
merudvikling. Corona har på godt og ondt givet tid 
til	at	reflektere	over	vores	aktiviteter	og	jeg	vil	meget	
gerne fortsætte arbejdet med at videreudvikle dem, 
som repræsentant i Komité for Trampolin. 

KANDIDAT TIL KOMITÉ FOR 
TRAMPOLIN

Navn: Bo Zierau
Kandidat til: Komité for Trampolin 
Medlem af: TGA20

KANDIDAT TIL KOMITÉ FOR 
TEAMGYM

Navn: Tanja Venø Andersen
Kandidat til: Komité for TeamGym
Medlem af:  Svendborg Gymnastik forening

Motivation:
Mit navn er Tanja og jeg bor i Svendborg med min 
mand og vores 2 børn. Jeg har siden jeg var barn 
dyrket gymnastik og min hobby er blevet mit liv.
Min gymnastikkarriere har budt på rigtig mange år 
med konkurrencegymnastik, Rep-hold i Hammerum, 
Holstebro og Odense, samt Ollerups elitehold. Jeg 
har været vidt omkring men min kærlighed til Team-
Gym har dog vundet den største interesse.
Jeg startede med at undervise som ganske ung i 
vores lokalforening, og er aldrig stoppet igen. Jeg har 
desuden været både efterskolelærer, højskolelærer 
og er nu ansat i Svendborg Gymnastikforening.
Jeg er uddannet kandidat i Human Fysiologi fra 
August Krogh. 

I min fritid underviser jeg i Svendborg Gymnastik-
forening og har vores TeamGym mikro, -mini, - og 
juniorpiger. Jeg har desuden været landstræner i 
TeamGym for juniorpigerne 3 gange, seniordamer 
og juniormix. 

Jeg ønsker at fortsætte i TeamGym udvalget fordi jeg 
synes jeg kan bidrage med en mangeårig viden om-
kring sporten og dens udvikling. Jeg er ikke bange for 
at give min holdning til kende, og ønsker at udvikle 
TeamGym så vi følger med samfundets udvikling, 
men den respekt for sporten det kræver.
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Motivation: 
Jeg ønsker at genopstille til Komité for Trampolin,  
fordi jeg fortsat gerne vil følge trampolinsport ens ud-
vikling og bidrage til at udvikle talentudviklingstilbud 
til de danske trampolinklubber.

KANDIDAT TIL KOMITÉ FOR 
TRAMPOLIN

Navn: Daniel D. Vidstrup
Kandidat til: Komité for Trampolin
Medlem af:  Københavns Trampolinklub 

Motivation: 
Jeg ønsker at opstille til Komité for Trampolin. Som 
forbundsinstruktør gennem 6-7 år har jeg været med 
til at ændre og udvikle specialdelen af trampolinud-
dannelsen med udgangspunkt i ATK 2.0 og ønsker 
nu at være med til at udvikle trampolinsporten som 
helhed gennem arbejdet i Trampolin komitéen. 
Gennem mine erfaringer med talent og elite og med 
baggrund i min uddannelse som pædagog, mener 
jeg at jeg kan bidrage med nytænkning ind i sporten 
og til udviklingen af den nye konkurrencestruktur 
som skal implementeres over de næste år i GymDan-
mark. Jeg har været træner i 17 år, heraf 11 år i Kø-
benhavns Trampolinklub, både som bredde-, talent/
elite- og Cheftræner og underviser alle niveauer op 
til EM/VM-niveau.

KANDIDAT TIL KOMITÉ FOR 
TRAMPOLIN

Navn: Kim Olavi
Kandidat til: Komité for Trampolin
Medlem af:  Københavns Trampolinklub
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Motivation:
Jeg ønsker at genopstille som kandidat til komitéen 
for Rope Skipping, fordi jeg brænder for at videre-
udvikle sporten, udbrede kendskabet til den og 
være med til at sikre de bedste rammer for udøvere 
og trænere. Jeg har selv været aktiv i sporten siden 
2007, og kan se, hvordan den har udviklet sig og 
taget store skridt siden, men jeg kan også se, der 
er	lang	vej	igen,	før	de	fleste	børn	og	unge	kender	
til den, og det vil jeg gerne forsøge at være med til 
at ændre på. Som træner for vores elitehold i Gug, 
brænder jeg også for at videreudvikle og fastholde 
vores talenter og elite, og sikre, at deres træning, 
kurser og konkurrence er optimale og foregår under 
gode og professionelle forhold.  

KANDIDAT TIL KOMITÉ FOR 
ROPE SKIPPING

Navn: Asta Pil Heltborg Nielsen 
Kandidat til: Komité for Rope Skipping 
Medlem af: Gug Gymnastikforening

KANDIDAT TIL KOMITÉ FOR 
ROPE SKIPPING

Navn: Bente Lindegaard Magnusson 
Kandidat til: Komité for Rope Skipping 
Medlem af:  Roskilde Gymnastik forening
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Motivation:
Rope Skipping har været en stor del af min hverdag 
de sidste 14 år, først som udøver og aktuelt som træ-
ner og medlem af Komité for Rope Skipping. Jeg har i 
de seneste ni år stået i spidsen for alt Rope Skipping 
i Højby S&G, hvor jeg startede et begynderhold fra 
bunden og i dag har holdet udviklet sig til deltagelse 
i Danmarks bedste kvindelige seniorrække, samt 
udtagelse til Danmarksholdet ved European Open 
Tournament i 2022. 

Jeg er motiveret for at genopstille til medlem af Ko-
mité for Rope Skipping, da jeg brænder for sporten 
og det miljø og fællesskab, man er en del af. Jeg 
ønsker	at	være	med	til	at	flere	på	landsplan	skal	
være en del af det fællesskab ligesom jeg ønsker at 
Danmark	i	fremtiden	kan	få	endnu	flere	dygtige	sjip-
pere i både bredden og konkurrenceniveau.  

KANDIDAT TIL KOMITÉ FOR 
ROPE SKIPPING

Navn: Christina Mikkelsen
Kandidat til: Komité for Rope Skipping 
Medlem af:  Højby Skytte og gymnastikforening  

Motivation: 
Jeg ønsker at genopstille som komitémedlem og 
fortsætte arbejdet med udvikling af Rope Skipping i 
Danmark.

Jeg har været aktiv i Rope Skipping siden 1991, da 
jeg startede som udøver i Gug GF. Gennem årene 
har	jeg	været	forbi	flere	foreninger	i	Danmark,	men	
fungerer nu som fast træner for konkurrencehold 
i Lillerød Gymnastik, som er et af de førende hold i 
Danmark og medalje vindere ved EM og VM.

Stort set siden Rope Skipping blev introduceret i 
GymDanmark med opstarten af en projektgruppe, 
har jeg været tilknyttet projektgruppen og senere ud-
valget/komitéen. Siden 2005 har jeg været bestyrel-
sesmedlem i den Europæiske Rope Skipping Organi-
sation (ERSO) og er i dag næstformand. Desuden er 
jeg medlem af regelkomiteen, mesterskabskomitéen 
samt sponsorkomiteen i det internationale forbund 
IJRU.

Både nationalt og internationalt arbejder jeg primært 
med konkurrencer og reglementer, men har også 
erfaring med bl.a. udbredelse af sporten nationalt og 
internationalt. 
I komiteen vil jeg primært arbejde på det interna-
tionale samarbejde så Danmark får sat sit spor på 
udviklingen. Samtidig vil jeg fortsætte arbejdet med 
udvikling af træneruddannelsen og tilpasning af 
konkurrencer i Danmark så vi får en ansvarlig udvik-
ling af Rope Skipping i Danmark samtidig med, at vi 
leverer på top niveau.

KANDIDAT TIL KOMITÉ FOR 
ROPE SKIPPING

Navn: Mia Mønster 
Kandidat til: Komite for Rope Skipping 
Medlem af:  Lillerød Gymnastik
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KANDIDAT TIL KOMITÉ FOR 
TUMBLING

Navn: Anders Sørensen
Kandidat til: Komité for Tumbling
Medlem af:  Svendborg gymnastik Forening

Motivation: 
Jeg vil rigtig gerne have lov til fortsat at arbejde med  
tumbling i Danmark. Specielt nu, hvor processen  
starter omkring arbejdet med optimering af konkur-
rencestruktur og reglementer i Tumbling i forbindel-
se med GymDanmarks strategiske arbejde de næste 
4 år.

KANDIDAT TIL KOMITÉ FOR 
TUMBLING

Navn: Malthe Hvid 
Kandidat til: Komité for Tumbling
Mdlem af:  Randers gymnastiske Forening 
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