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Hermed indkaldes til
 

Aktivitetsmøde i Udvalget Gymnastik for Alle
Lørdag den 29. oktober 2016 kl. 15.30

Dagsorden

 

1. Velkomst og præsentation af deltagere

2. Valg af dirigent

3. Beretning

4. Spørgsmål til beretningen

5. Regnskab 2015

6. Strategi  

7. Budget 2017 

8. Præsentation af Gym For Life (den danske udgave og kort info om Gym for Life i  

 Norge 2017) 

9. Indkomne forslag

10. Opgave – ”se fremad” – med udgangspunkt i din forening

11. Valg til udvalget

12. Aktiviteter, arrangementer og uddannelse

13. Eventuelt
 

Med venlig hilsen
På udvalgets vegne

Lene Christiansen
Formand
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Udvalgsliste – GFA

GFAs ledelse:
Formand - Lene Christiansen   (Lige år)

Næstformand - Lykke Moesgaard   (ulige år)

Medlem – Søren K. Nielsen   (ulige år)
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BERETNING 
af Lene Christiansen, formand

Så gik der igen et år. Et gymnastikår, der er gået rigtig godt, men hvor det også er tid til at 
kigge lidt tilbage på de mange forskellige aktiviteter, vi har lavet i Gymnastik for Alle-regi. 
Og når jeg ser tilbage, er der fl ere gode og positive ting at skrive ind i dette års beretning.
Det er med stor glæde, at jeg kan skrive, at vores Gym for Life event blev afviklet, ligesom 
det er dejligt at så mange gymnaster, trænere og foreninger bakker op om Gymnasternes 
Dag, GymDanmark i Tivoli, GymCamp i Sorø samt fl ere regionale arrangementer. 

Gym For Life
Takket være stor opbakning fra GymDanmarks konsulenter, hårdt benarbejde fra GfA-ud-
valget, og et godt samarbejde med Brande Gymnastik og Ungdomsforening, lykkedes det 
at gennemføre den første danske Gym for Life konkurrence.

Solen skinnede fra en skyfri himmel, og vi var i hård konkurrence, med det gode vejr, men 
solen skinnede også i Brandehallerne, og heldigvis havde mange tilskuere fundet frem til 
Gym for Life konkurrencen, hvor de var med til at skabe en fantastisk stemning i hallen 
gennem hele konkurrencen. Konkurrencen blev afviklet med 5 deltagende hold, som hver 
især havde et 5 minutters opvisningsindslag. 
Efter 1. afdeling fi k alle holdene tildelt henholdsvis guld, sølv eller bronze, og de to hold 
som begge fi k guld, gik videre til fi nalen, som blev afviklet umiddelbart efter indledende 
runde. Det blev Bellinge Gymnasternes Performance Elite team, som vandt konkurrencen 
og de kan dermed kalde sig danmarksmestre i opvisningsgymnastik.

Der skal lyde en stor tak til Brande Gymnastik og Ungdomsforening fordi I ville påtage jer 
at arrangere det første danske Gym for Life event. Ligeledes tak til de syv dommere, som 
stillede op ganske frivilligt for at bedømme holdene.

Endelig skal der lyde en stor tak til Lykke Moesgaard og Søren K. Nielsen, som begge to har 
været med til at holde fanen højt på dette event. Nu er vi i gang, og det er vores håb, at vi til 
næste års Gym for Life kan blive endnu fl ere hold.

Gymnasternes Dag
Med stor succes og rekordmange tilmeldte, afvikledes Gymnasternes Dag tre steder i Dan-
mark.Gymnasternes dag afvikles på Fyn og Jylland af regionsudvalgene i samarbejde med 
en forening.
I Jylland var det VGF89 (Holstebro) i samarbejde med GymMidtjylland som var arrangører 
af dagen, og på Fyn var det Bellinge-Gymnasterne i samarbejde med GymFyn, som var 
arrangører af dagen. På Sjælland var Slagelse den arrangerende forening. Her har vi ikke 
noget regionsudvalg, så Slagelse Gymnastikforening klarede afviklingen på egen hånd.
Alle tre steder var der mulighed for at se fl ot opvisningsgymnastik, ligesom mange af Gym-
Danmarks discipliner var repræsenteret med opvisningsindslag. Det var spændende og 
seværdige gymnastikdage, som også havde besøg af mange tilskuere.

Gymcamp
Sorø Gymnastikefterskole samarbejder med GymDanmark omkring afviklingen af fi re fede 
gymnastikdage indeholdende Parkour, Teamgym og Grand prix.
Dygtige trænere havde arrangeret fi re uforglemmelige dage og 155 unge mennesker i 
alderen 11-16 år havde et brag af en camp. Herfra skal der lyde en stor tak til Sorø Gymna-
stikefterskole for jeres store arbejde med at arrangere denne camp.
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GymDanmark i Tivoli
Solen skinnede fra en næsten skyfri himmel og masser af glade opvisningsgymnaster hav-
de igen i år deltaget i GFA’s konkurrence om at komme i Tivoli og lave opvisning. I år fi k fem 
hold muligheden for at vise deres gymnastik, og sammen med GymDanmarks discipliner, 
var GFA-holdene med til at dagen i Tivoli blev en af de gode oplevelser, man samler på. 

Gymdanmark i Legoland
Vi har gennem året arbejdet på at etablere endnu et opvisnings event, i stil med Tivoli-da-
gen. Vi har afholdt møde med ledelsen i Legoland, som gerne ville samarbejde omkring et 
opvisningsevent. Vi måtte dog erkende at opvisningsfaciliteterne ikke var egnede til dette, 
og derfor er vi gået på udkig efter nye steder. I skrivende stund arbejder vi på Tivoli Frihe-
den i Aarhus.

Regioner
Det er positivt at vi har to meget velfungerende regioner, som begge arbejder for at skabe 
fl ere aktiviteter for alle. 
Det er et stort ønske at vi får etableret et regionsudvalg på Sjælland, som også kan arbejde 
med at skabe Gymnastik for Alle-aktiviteter.
Dette skal ses som en opfordring til jer derude.

Samarbejdet med kontoret og konsulenterne 
Gennem året er det blevet til mange mails, telefonopringninger og møder med ansatte i 
GymDanmark. Og det er fantastisk at samarbejde med jer. I er søde og dygtige og har altid 
godt humør.
Tak for det gode samarbejde, tak for mange gode og konstruktive timer.

Tak
Herfra skal også lyde en stor tak til de mange foreninger, som bakker op om GfA-aktivite-
terne.

Tak til Regionerne for jeres arbejde med at skabe aktiviteter for Gymnastikken og for Gym-
Danmarks medlemmer.

Også stor tak til Lykke Moesgaard og Søren K. Nielsen fra GfA udvalget for det gode samar-
bejde. I er nogle fantastiske mennesker at samarbejde med.
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Region Midtjylland
af Bent Busk

I det forløbne år har Region Midtjylland i samarbejde med VGF89 afholdt Gymnasternes 
Dag. Med ca. 650 deltagere fordelt på 19 hold fra Tumbling, Sports Acro, Rope Skipping, 
springhold, showdance, efterskolehold og opvisningshold kunne de omkring 400 tilskuere 
glæde sig over en opvisningsdag med masser af god gymnastik og højt humør.
Tak til udvalget for jeres store arbejde med at arrangere og komme med gode input. 

Vi har ligeledes arbejdet målrettet på at samle frivillige i Nordjylland, til et udvalg i det nord-
jyske, og det ser ud til at fl ere har interesse i at deltage i et sådant udvalg.

Vores planlagte seniordag blev rykket til efteråret 2016

Region Fyn 
af Mette Find og Henriette Boye Kyhl

I GymFyn arbejder vi målrettet for at skabe fl ere gymnastikaktiviteter for alle, uanset alder 
og niveau. I bestræbelsen herpå arrangerer vi forskellige events, som både henvender sig 
til opvisningshold (Gymnasternes Dag), men også tilgodeser eventuelt kommende gymna-
ster ved eksempelvis Nytårs Familiedagen. Ind imellem her er der aktiviteter for den ældre 
generation (Seniordagen) og for de mere øvede gymnaster (Stjernedagen). Vores mål opfyl-
des således både ved at lave aktiviteter for fl ere niveauer, men også for alle aldre. 
Men GymFyn vil gerne mere og andet. Vi arbejder derfor hele tiden med at udarbejde nye 
koncepter og events samt oprette samarbejde med de lokale gymnastikforeninger. Vi vil 
gerne i dialog med foreningerne og har tidligere forsøgt med en fælles foreningsaften, hvor 
fl ere foreningsformænd, næstformænd og udvalgsmedlemmer kunne oprette et netværk 
på tværs af foreningerne. Desværre blev mødet ikke til noget, men idéen lever forsat vide-
re. Ved at være generator kan GymFyn være medvirkende til at danne netværk på tværs 
af de fynske foreninger til gavn og glæde for de frivillige og gymnasterne. Vi hører derfor 
meget gerne fra jer. 

GymFyn vil fremover arbejde på at blive endnu bedre på alle fronter. Vi ønsker tættere dia-
log med foreningerne, fl ere tilbud til gymnasterne og foreningerne samt en løbende udvik-
ling af eksisterende tilbud, så de forbliver attraktive. 

GymFyn vil være gymnastikforeningernes lokale samarbejdspartner. 

I 2015/2016 var Stjernedagen d. 13/12. Den stod i år i idrætsgymnastikkens tegn, hvor bl.a. 
Helge Vammen var på besøg i Svendborg og underviste børnene på Stjernedagen!

D. 30/12 dannede Paaruphallerne atter rammen om GymFyns Familiedag, hvor der var 
mulighed for at prøve kræfter med 4 af GymDanmarks aktiviteter nemlig Sports Acro, Rope 
Skipping, GymFamily Bootcamp samt et springlandskab. 

Søndag d. 13/3 bød på Gymnasternes Dag i Odense. Der er blevet afholdt i mere end 60 
år på Fyn. Flotte opvisninger fra forskellige fynske hold gjorde dagen til endnu en fl ot og 
velbesøgt opvisning i GymDanmarks tegn.
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Fremtiden i Gymnastik for Alle

”Det er svært at sige noget om fremtiden, for der er ingen som har været der”  
(Storm P)

Vi ser i GfA-udvalget frem til at skulle arbejde med den nye strategi, og tror der er fl ere 
områder, som for GfA kan være spændende at arbejde mere målrettet med. Ligeledes vil vi 
gerne i dialog med foreningerne derude, for at blive endnu bedre til at udvikle aktiviteter til 
”Gymnastik for Alle”-målgruppen.

Kommende gymnastikevents
Sjælland: Karlslunde, 28. januar 2017
Jylland: Ry, 25. februar 2017
Fyn: Odense, 12. marts
GymDanmark i Tivoli juni 2017

I 2017 afvikles det internationale ”World Gym for Life” event i Tønsberg i Norge.
Vi håber at fl ere danske hold har lyst til at deltage i dette event, som er det tredje World 
Gym for Life, der afvikles hvert fjerde år. 

I 2019 afvikles der Gymnaestrada i Dornbirn. Det er vores mål at vi skal sende mange 
danske gymnaster til Dornbirn. Vi forventer vi at lave en samarbejdsaftale med DGI gymna-
stik omkring Gymnaestradaen, og det er vores forventning at vi indenfor den kommende 
måned kan underskrive en aftale.

Et indblik i hverdagen 
Gennem mit professionelle arbejde, som daglig leder af et gymnastikcenter, og som frivillig 
i en gymnastikklub, har jeg i et par år samarbejdet med børnehjælpsdagen.
Børnehjælpsdagen er en organisation, som arbejder for anbragte børn og unge i Danmark. 
Børnehjælpsdagen udvikler og gennemfører projekter, aktiviteter og koncepter, der styrker 
de anbragte børn og unges kompetencer og robusthed.

Vi har i springcentret afholdt fl ere dage, hvor vi inviterer anbragte børn til en gymnastikdag 
i springcentret, hvor børnene har kunnet lege og udfordre sig selv og hinanden. Ligeledes 
har gymnaster fra vores gymnastikforening hjulpet børnene med små gymnastikøvelser og 
spring.
Dette har videreudviklet sig til at vi, når vi afholder gymnastikskoler, inviterer to/tre anbrag-
te børn med på disse (gratis). 

I år har jeg, med det formål at udbrede dette til andre springcentre og gymnastikforenin-
ger, taget hul på en snak med børnehjælpsdagen om hvordan vi kan udbrede dette. Med 
min ”Gymnastik for Alle-kasket” er det mit store ønske at GymnastikDanmark vil være med 
til at løfte denne opgave, og det skal herfra være en opfordring til alle jer derude. Nærmere 
information om et evt. samarbejde kan fås ved at henvende jer til GfA-udvalget. 
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ØKONOMI

Realiseret Budget Realiseret Budget Budget

2015 2015 1/1-31/8 2016 1/1-31/12 
2016

2017

Gymnastik for alle

Kursusindtægter

Arrangementsindtægter     218.160 266.745

Andre indtægter

Indtægter i alt 218.160 266.745

Arrangementer -188.699 -242.723

Børn-/ungeområdet 0

Møder og administration -16.632 -3.463

Andre udgifter -5.667 -7.898

Udgifter i alt -210.998 -254.085

Resultat, 
Gymnastik for alle 7.162 -30.000 12.660 -35.625 -41.050
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