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DANMARKS GYMNASTIK FORBUND 
Udvalget for Idrætsgymnastik. 

Referat af Skypemøde den 6/10 2015 
 

Til stede: Torben, Ann, Agnete, AP, Louise, Christina 
Mangler: Jakob, Ralf, Marianne 
 
Dagsorden:  
 
• Godkendelse af dagsorden /alle. 

 
Dagsorden godkendt. 

 
• Opfølgning på referat fra sidste møde /alle. 

 
Manglende punkt. 
 

• Økonomi UIG og elitesektionerne - /Ralf, Marianne, Agnete. 
 
 Køb af elektronik og tøj til landstrænere mm., og dette skulle der være råd til. 
 Ønske om, at de tre formænd får en Ipad ligesom landstrænerne. 
 Desuden et ønske om, at UIG-medlemmer m.fl. får en form for GymDanmark 
 t-shirt eller polo. 
 
• Status fra  Elitesektionerne /Agnete & Ralf 

 

• Status på konkurrencer 2016 / Marianne & Jacob/Ralf 
 
Jacob/Ralf har styr på MIG-konkurrencerne og Marianne har styr på KIG-
konkurrencerne. Datoerne er sendt ud, og der mangler tilbagemelding fra 
klubberne. 
 

• Nye fælles konkurrencebestemmelser. 
 
Diskussion og vedtagelse om, at følgende “gamle” konkurrencebestemmelser 
skal føres over i de nye konkurrencebestemmelser, så de fortsat står beskrevet i 
håndbogen: 
 
Paragraf 7 (omkring gymnasters deltagelse ved konkurrence for forskellige 
klubber) 
Paragraf 10 (omkring sammensatte hold ved holdkonkurrencer) 
Paragraf 11  
Paragraf 16 
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• Håndbøger gennemgang / Maagaard & Christina/Agnete 
 
- Der skal huskes at have GymDanmark bannere ved konkurrencer 
- Det skal huskes, at huske og nævne Arne (DS Consult) i programmerne ved 
JM’er og DM’er. 
 
KIG-håndbogen: Der skal laves få rettelser i håndbogen (KIG) omkring 
momentværdier, samt specificering af, hvor høj hesten skal være i de forskellige 
trin. Det besluttes, at der skal stå i indledningen, at hesten skal være 1.25 cm 
høj, medmindre andet er anført (eksempelvis i trin 5 og 6)  
 
AP og Jakob retter MIG-håndbogen og Agnete retter KIG-håndbogen.  
 
 

• UIG 2016. 
 
Vi søger efter et nyt medlem.  

 
• Årsberetning. 
 
 
• Plan Aktivitetsmødet 

 
Der mangler en dirigent! Ralf har lovet at prøve at finde en 
Afklaring af hvem, der har ansvar for hvilke punkter. 
Det skal afklares hvem, der fremlægger økonomien for KIG, som Marianne 
plejer at at varetage. 

 
• Næste møde november 2015. 

 
Fysisk møde i København (Idrættens hus) en gang i november. Torben forhører 
sig om hvornår Idrættens hus er ledig. 
Torben arbejder tirsdag den 17. november. 
 

• Evt. 


