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Endnu et år er gået, og GymDanmark har bestemt ikke stået stille. Rundt omkring i hele Danmark 
bliver der dag efter dag lagt et kæmpe stykke arbejde i at tilbyde de bedste rammer for vores 
177.395 gymnaster. 

For uanset, hvor man vender sig hen, er der passionerede folk, som brænder 100% for gymna-
stikken og fællesskabet. Vi skal bruge hinanden endnu mere, for når alle kræfter trækker i samme 
retning bliver GymDanmark ufattelig stærk. Og det er dét, vi fortsat skal samles om.

Strategi 2017-2010, Bedre bevægelse
En ny strategi ligger klar og skal nu stå sin prøve. Strategien som har været et par år undervejs, har 
været omkring både frivillige og foreninger, og er nu fremlagt til vedtagelse hos repræsentantskabet 
ved Repræsentantskabsmødet den 29. oktober 2016.

Vi skal hele tiden bruge kræfterne dér, hvor de gør mest gavn og giver mest mening, og derfor 
indeholder strategien syv strategiske spor, som alle understøtter hinanden og arbejder frem mod 
visionen om ‘Bedre Bevægelse’. 

De strategiske spor understøtter:
• En ansvarlig økonomi 
• Mere gymnastik for pengene
• Uddannelse 
• Gymnastik på alle niveauer
• Gymnastik som træningsform
• Samarbejde 
• Det stærke brand

GymDanmark har stadig vokseværk
Gymnastikken har også i denne sæson haft vokseværk og vi kan stadig bryste os af at være tredje-
største specialforbund under DIF.

Med den seneste medlemstalsopgørelse fra april i år tæller GymDanmark 450 foreninger, heraf 
omkring 38 efter- og højskoler. Det er omkring 10 foreninger mere end ved sidste optælling. Når alle 
GymDanmarks foreningersmedlemmer tælles sammen i medlemsopgørelsen er vi 177.395 medlem-
mer i GymDanmark – godt 2.000 fl ere end sidste år. Det er primært vores fi tness-medlemmer, der 
bliver fl ere af, og GymDanmark er altså stadig i vækst om end i et lidt langsommere tempo, end vi 
har været de tidligere år.
 

Økonomi
Regnskabet for 2015 gav som ventet et underskud på ca. 600.000 kr. På et ekstraordinært bestyrel-
sesmøde i marts, som udelukkende handlede om at genoprette økonomien allerede i indeværende 
år, besluttede bestyrelsen at justere budget 2016 så meget, at det tabte forventes indhentet, allere-
de inden vi går ind i 2017.

De økonomiske udfordringer Forbundet står overfor i fremtiden slutter dog desværre ikke her. Med 
vedtagelsen af en ny økonomisk støttestruktur i DIF, vil GymDanmarks økonomi blive voldsomt ud-
fordret. Den sikkerhed vi har haft i den gamle fordelingsnøgle forsvinder, og i stedet vil vi gå en tid i 
møde, hvor vi skal forhandle os til øremærkede strategiske midler.

GENSKABELSE AF STABILT ØKONOMISK FUNDAMENT 
Bestyrelsen vil selvfølgelig gøre alt, hvad der står i dennes magt for at forhandle GymDanmark til 
strategiske midler, men efter 2020 er der ingen garantier. Her bliver det økonomiske fundament 
langt mere usikkert. For at genskabe et stabilt økonomisk fundament, er det nødvendigt at fi nde 
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alternative indtjeningsmuligheder eller sikre, at vores aktiviteter kan bære sig selv via højere bruger-
betaling. Der er til stadighed et stort ønske om at hjælpe GymDanmarks foreninger, frivillige, træ-
nings-, opvisnings-, konkurrence- og landsholdsgymnaster mest muligt. Vi skal med andre ord have 
mod til at tage beslutninger, der kan sikre GymDanmark en stærk og ansvarlig økonomi i fremtiden. 

Visionsprojektet “Bevæg dig for livet – fi tness”
Vores udvikling skal også ske i samarbejde med andre. At stå sammen om et fælles mål gør indsat-
sen stærkere, men kræver også at vi er pragmatiske og er villige til at indgå de nødvendige og vigtige 
kompromiser undervejs. Lige præcis dén øvelse er GymDanmark i fuld færd med, i det historiske 
samarbejde med DGI Gymnastik & Fitness og Foreningsfi tness. 

Under Visionsprojektet Bevæg Dig For Livet har vi i 2016 etableret en fælles fi tnessafdeling. Projek-
tet er en del af en større visionsaftale der i 2013 blev indgået mellem DIF og DGI. Formålet i gym-
nastikgruppen er at sikre, at fi tness også i fremtiden er en væsentlig foreningsaktivitet. Den fælles 
fi tnessafdeling vil have fokus på at hjælpe gymnastikforeninger med at tiltrække de mange voksne 
danskere (+29), som ønsker at træne for træningens skyld. Vores mål de næste tre år er 40.000 nye 
medlemmer i de danske foreninger. Vi er i skrivende stund i gang med at etablere den gruppe af 10 
ansatte, som skal udgøre projektgruppen, som får sæde i både Brøndby, Vingsted og Aarhus.

Dobbelt Mini Trampolin (DMT)
En ’ny’ disciplin så dagens lys ved VM i Trampolin, Tumbling og DMT 2015, og vi kunne i 2016 offi  cielt 
byde Dobbelt Mini Trampolin velkommen i GymDanmark. DMT er organisatorisk forankret under 
Udvalget for Trampolin, og de kunne i 2016 kåre deres første forbundsmester.

Samarbejdspartnere
I 2016 besluttede GymDanmark og vores tøjpartner gennem mange år, Dansk Sports Consult, at 
annullere den gældende kontrakt og samarbejde på en ny måde, hvor landsholdene nu selv kan 
vælge den leverandør, de ønsker. Dansk Sports Consult tilbyder stadig store rabatter til GymDan-
mark og vil også være at fi nde ved fl ere af forbundets stævner i konkurrencesæsonen 2016/2017, 
hvor de har standplads.

Vi glæder os over de gode samarbejdsrelationer vi har med EuroGym Epuipment, Vejstrup, Ollerup, 
SG, Vesterlund, Holstebro Rejser, Lyngby Turist, Fuss & Distrub, som alle er med til at sikre bedre 
vilkår for GymDanmarks landsholdsgymnaster.

Personalet
På forbundskontoret har vi det seneste år sagt farvel til fl ere medarbejdere, som var ansat i forbin-
delse med afholdelsen af VM i Odense og derudover har det været nødvendigt at tilpasse staben til 
den økonomiske situation. Det betyder bl.a., at vi måtte sige farvel til Henrik Bertelsen, som i mange 
år har varetaget opgaver inden for talent- og elite. Det har været et stort tab for kontoret både på 
det faglige og personlige plan. Desværre er vores internationale niveau ikke p.t på et niveau, hvor 
denne funktion er nødvendig og samtidig ligger der enormt mange driftsopgaver i administrationen, 
som er nødvendige at prioritere. 

Udviklingskonsulent Pil Lindekron har været på barsel, men heldigvis har opdateringen af vores ud-
dannelser ikke ligget stille. Der ligger nu en helt frisk udgave af Træner 1 Basis og det er ambitionen, 
at der udvikles fulde Træneruddannelser i alle discipliner i løbet af de kommende år.

I skrivende stund, er der ved at blive ansat nye medarbejdere til vores fælles fi tnesssatsning og 5 
medarbejdere er allerede overfl yttet fra DGI, ForeningsFitness og GymDanmark. Det er Sanne Ho-
noré som de næste 3 år vil være en del af vores fi tnessafdeling.

Vi byder også velkommen til Jonas Vestergaard Jensen, som vi håber at kunne ansætte i en erhvervs 
ph.d,, hvor han vil forske i talentudvikling i gymnastik. Vi håber, at ansøgningen bliver imødekom-
met, så der er økonomi til dette.
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GymDanmark Events 2015 – 2016
I foråret er der blevet afviklet NM i henholdsvis Rytmisk Sportsgymnastik og TeamGym, og med stor 
succes – en succes der kan tilskrives, at vi er blevet bedre til at tage erfaringerne med fra tidligere 
events og lære af vores fejl. Strukturen omkring organiseringen er blevet styrket gennem erfaringer 
fra de forskellige events og viden omkring samarbejde mellem frivillige, ansatte og samarbejdspart-
nere har været en stor del af denne proces.

Udover de events som afvikles på dansk jord, er der også blevet afviklet en del andre events i løbet 
af de sidste 2-3 år, hvor vi løbende er blevet bedre til at strukturere og organisere eventen. Dette er 
alt fra EuroGym og Golden Age, til Gym for Life og Gymnaestrada. Disse kompetencer skal bringes i 
spil ved fremtidige events, f.eks i arbejdet med Gymnaestrada 2019.

VM I Trampolin, Tumbling og DMT
VM i Trampolin, Tumbling & DMT går over i GymDanmarks historie som en af de absolut største 
begivenheder nogensinde. Med mere end 400 frivillige, gymnaster og frivillige fra hele landet, 
folkevalgte og samarbejdspartnere, samt store dele af forbundskontoret, skabte  de tilsammen en 
fantastisk oplevelse for for både deltagere og publikum.

Tivoli
Traditionen tro var GymDanmarks mange opvisningsgymnaster inviteret til et storslået sceneshow 
på plænen i Tivoli den 26. juni. Op mod 1.000 gymnaster fra 29 foreninger sjippede, sprang og 
bevægede sig ind i tusindvis af publikummers hjerter. Tivoliarrangementet er blevet et fl ot vindue til 
gymnastikkens mange facetter og en god branding af Forbundet.

EUROGYM
200 danske gymnaster deltog sammen med 4.000 andre unge fra forskellige lande ved EUROGYM 
2016, Her deltog de i den europæiske gymnastikfestival med gymnastik, masser af workshops og 
socialt samvær nonstop i en uge. 

Gymnasternes Dag
GymDanmarks regioner var værter for denne gymnastikopvisning tre forskellige steder i Danmark, 
og bragte publikum på en rejse igennem gymnastikkens mange discipliner, fremført af både 
konkurrence- og breddehold.

Vi bevæger Tweens-projektet
Tweensprojektet som er en del af GymDanmarks 4-årige samarbejdsaftale med Dansk Svømme-
union, forløber fortsat som planlagt. Projektet som bl.a. har til formål at blive klogere på, hvordan 
svømmeklubber og gymnastikforeninger kan fastholde de 8 til 12-årige, udløber i 2017.

Sportslige resultater med internationale briller (udvalgte)

Trampolin, Tumbling og DMT
Foruden fl ere fl otte resultater fi k GymDanmark sin første junioreuropamester i Tumbling ved Ras-
mus Steff ensen fra Silkeborg P/D. Junior synkron-parret Kristoff er Klingenbjerg (Odense GF) og Carl 
Emil Jernov (Spring Team Nordjylland) vandt sølvmedaljer, og herrer Tumbling-holdet med Anders 
Emil Wesch (Odense GF), Lasse Pihl Høi Sørensen (Odense GF), Magnus Eskesen (Odense GF), Oliver 
Steen Termansen (Outrup GUB), tog bronze med hjem.

Ved World Cuppen i juli, vandt Rasmus Steff ensen både sin egen og Danmarks første mester-
skabstitel ved en World Cup i Tumbling, og med hele fi re fi nalepladser til tumblerne og to til tram-
polinspringerne, blev sæsonens sidste World Cup en succes.

Idrætsgymnastik
EM i juni kulminerede med Marie Skammelsens kvalifi kation til en historisk juniorfi naleplads
i både All-around og disciplinfi nalen Spring over hest. Kun 0,188 adskilte Marie fra bronze-medaljen i 
disciplinfi nalen. Marie blev samlet nr. 20 i All-round fi nalen.

Ved NM i Island i maj tog de danske idrætsgymnaster otte medaljer med hjem. Den ene var af guld 
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og Marie Skammelsen kan nu kalde sig Nordisk Mester.

TeamGym
Det blev til fi re danske medaljer ved junior-NM i Odense. I drengenes konkurrence vandt gymna-
sterne fra TGA guldet, mens Ringsted drengene sikrede sig bronze-medaljerne. Hos pigerne tog de 
lokale gymnaster fra Bolbro sig af sølvmedaljerne og i Mix gik sølvet til Flemming Efterskole.

Sports Acro
Det danske Sports Acro landshold deltog i maj ved Geneva international Acro Cup. Det blev til en 
enkelt fi naleplads, som både pigerne og landstræneren var godt tilfreds med.

Rytmisk Gymnastik
I midten af marts var GymDanmark værter for NM i Rytmisk Sportsgymnastik. Danskerne var i et 
stærkt felt, men det blev alligevel til hele to danske fi nalepladser i  Junioir disciplinfi nalerne ved 
Joline Steinhoff  (TIK) og Josefi e Elgaard (Hjerting IF). Begge piger opnåede i fi nalerne en placering 
som nr. 6 og skabte et historisk resultat for den rytmiske gymnastik.

Ved VM i Æstetisk Gymnastik (AGG) i Tjekkiet blev det til stor succes for alle de fem danske hold, og
særligt de to danske juniorhold, som forsvarede deres fi nalepladser fra sidste års VM –
Team Amelit fra Greve Gymnastik og Trampolin blev nr. 11 og Team Zelda fra Espergærde blev nr. 
12. 

Rope Skipping
Danmark havde hele 28 sjippere fra tre foreninger (Gug Gymnastikforening, Lillerød Gymnastik og 
IF32 Glostrup) med til VM og Junior VM i juli. Det er det største antal kvalifi cerede fra Danmark no-
gensinde. Der var høje forventninger til de danske sjippere som kvitterede med to sølvmedaljer og 
en bronze.

Læs meget mere om alle de danske bedrifter på gymdanmark.dk
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Udpluk fra aktivitetsudvalgenes beretninger

Her kan du læse et UDPLUK fra konkurrenceudvalgenes beretninger. Teksterne er udvalgt for at give 
læseren indblik i den mangfoldighed, der arbejdes med i GymDanmarks udvalg. Beretning-
erne fi ndes i deres fulde længde på gymtranet.dk/referater

Sports Acrobatik 
Sports Acrobatikken i GymDanmark har igennem det sidste år taget hul på en proces mod ensret-
ning af konkurrencestrukturen med resten af verden. Det er der rigtig mange positive ting ved, men 
vi skal også huske alle dem, der kun vil dyrke Sports Acrobatik på den ”danske måde”. Har vi/I reelt 
de ressourcer der skal til for en fuld implementering af de internationale reglementer? Kan vi f.eks. 
magte at skulle lave tre forskellige rutiner med 4-6 timers træning om ugen, eller bliver det kun for 
den håndfuld der vil til udlandet? Vi er enige om, at det er den rigtige vej, men er vi/I klar til at tage 
skridtet fuldt ud nu?

Sidste år havde vi tre fokuspunkter: 
1. Vi vil gerne udvikle vores nye landshold, så det kan deltage i internationale konkurrencer
2. Vi vil forsøge at introducere pyramidekonkurrencen og trænerkursus for efterskolerne
3. Vi vil arbejde videre med det internationale reglement og forsætte uddannelsen af vores  
 trænere og dommere

En status er, at vi er godt i gang med punkt 1 og 3, men er kun lige startet på punkt 2. I det kommen-
de år vil vi også have et punkt 4 som vil være at udbrede Sports Acrobatikken til 1-3 nye foreninger i 
GymDanmark.

Rope Skipping
Der er afholdt regionale og nationale mesterskaber for hold i både begynderrækkerne og i de Inter-
nationale rækker. Der ses stor tilslutning og niveauet på udførsel i de forskellige discipliner stiger 
fortsat rigtig meget. 

VM 2016 blev afholdt i Malmø og vi deltog med endnu fl ere end ved EM sidste år. Det var et meget 
fl ot,  velorganiseret, samt velstruktureret VM med deltagelse fra 21 lande, så der blev konkurreret på 
et meget højt niveau og der kunne vi stadig gøre os gældende i medaljerækkerne – det blev til både 
sølv og bronze i forskellige discipliner.

Vi arbejder fortsat med at få aktivitetsgodkendelse hos DIF og  der har været afholdt møde hvor DIF 
fi k indblik i vores organisering af sportsgrenen. DIF fi k lejlighed til at  overvære en konkurrence til 
VM i Malmø, og vi afventer nu deres vurdering.

Vores færden på de sociale medier giver rigtig meget PR og vi får mange positive tilbagemeldinger, 
og så har vi atter fået en repræsentant fra Danmark i det internationale forbund FISAC.
 

Trampolin
VM2015
I november/december 2015 afholdt vi et fantastisk VM. Desværre blev de sportslige resultater for 
trampolin ikke som vi havde håbet, men både Tumbling og DMT lavede fi ne resultater. Organisato-
risk blev det et rigtig godt stævne. Vi har fået meget ros for vores organisering og måde at få tingene 
til at fungere på. Jeg vil i den forbindelse sige mange tak til de mange frivillige, som var med til at 
gøre VM til et rigtig velorganiseret stævne.
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Idrætsgymnastik
MIG (Mandlig idrætsgymnastik)
Dannebrog til Tops, DtT (Idrætsgymnastikkens eliteoptimerings- og talentudviklingsprogram) er 
beskrevet, og kan ses eller downloades på gymdanmark.dk under landshold og idrætsgymnastik. 
DtT skal tænkes som en struktur, der vedvarende er under udvikling og tilpasses de forudsætninger 
og den viden som tilegnes igennem øvrige tiltag for IG’s elite- og talentudvikling. Vi synes, at struktu-
ren/ systemet grundlæggende er godt, og derfor vil det fortsat være grundstenen i vores talent- og 
elitearbejde i de kommende år.

Aldersrelateret Trænings Koncept – ATK
Der har i 2015 og 2016 været afholdt fl ere ATK-kurser indenfor IG i både øst og vest, som gerne 
skulle medføre, at alle IG-klubber bliver certifi cerede på et eller fl ere af de mulige niveauer (aspirant, 
talent eller elite), således at vi sikrer høj kvalitet og niveau i træningen og selve gymnastikken. Der-
med kan ATK være med til at få Dannebrog til Tops.

KIG (Kvindelig idrætsgymnastik)
Forventningerne til præstationerne de kommende år er helt i top, da vi har nogle unge gymnaster 
som er på vej frem. Her kan især nævnes Marie Skammelsen (KG66), som allerede har gjort sig 
bemærket på den internationale scene ved i år at kvalifi cere sig til disciplinfi nalerne på hest og all 
around fi nalerne ved Junior-EM i Bern. Også Camille Rasmussen (KG66) gjorde det fl ot ved den inter-
nationale ungdomskonkurrence Gymnova Cup i Belgien. 

Derfor er netop disse to gymnaster også en del af et samarbejdsprojekt med DIF og Team Danmark 
– Talent 2020, hvor OL håb støttes økonomisk på deres vej mod OL i 2020 i Tokyo. Projektet støtter 
særlige talenter som har niveauet og alderen til at kvalifi cere sig til OL i 2020. Gruppen er dynamisk, 
hvilket vil sige at alle gymnaster har mulighed for at blive en del af dette talentprojekt hvis niveauet 
skønnes tilstrækkeligt af KES, GymDanmark og landstræneren. Det er vores helt klare mål at have en 
kvindelig idrætsgymnast med ved OL i 2020.

Tumbling
Sportsligt har året budt på stor succes nationalt som internationalt. VM var en stor oplevelse for rig-
tig mange. Samtidig var det et eksempel på, at når vi i GymDanmark arbejder sammen, kan vi løfte 
store opgaver. Målet må dog aldrig udelukkende være de store stævner. Derfor var det rigtig dejligt 
at se klubber arrangere egne aktiviteter i forbindelse med VM. Aktiviteterne skal give mening for den 
enkelte klub og medlem.

Tiden i Ad hoc udvalget er det seneste år gået med at strukturere og udvikle Tumbling i Danmark, 
med fokus på ildsjæle og gymnaster. Det skal give mening for den enkelte at engagere sig, og samti-
dig må opgaverne ikke gro over hovedet. 

En enkel struktur omkring Tumbling i Danmark er ved at forme sig. Eliteaktiviteter varetages af det 
fælles GymDanmark Eliteudvalg.

• Tumbling dommer- og reglementsektion
• Tumbling stævnesektion
• Tumbling uddannelsessektion
• Tumbling udviklingssektion

Konkurrencesektionen har afholdt 2 dommerkurser, hvor vi har uddannet 23 nye dommere, så 
vi i alt er 45 dommere. Det er efterhånden blevet en sport i sig selv at være dommer. Der er stort 
engagement blandt vore dommere, og fl ere af dem deltager til hver eneste kursus bare for at blive 
bedre. Det er da fedt.
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DMT
I løbet af sommeren er der en lille gruppe, som er i gang med at starte aktiviteten DMT rigtigt op. 
Der er et arbejde i gang med at fi nde ud af hvordan konkurrencestruktur, regler m.m. skal fungere. 
De klubber som på nuværende tidspunkt har DMT opfordres til at være med i arbejdet omkring 
udbredelse af DMT. Jeg håber, at vi får mange klubber til at gå i gang med DMT, så vi kan få en stærk 
aktivitet.

Konkurrencesektionen
Vi har igen i år haft store udfordringer med at sikre at vi har de fornødne dommere til at kunne 
afvikle vores konkurrencer på ordentlig vis. Dette betyder, at vi har måttet afvikle med ikke fuld-
tallige dommerteams. Dette er selvfølgelig ikke tilfredsstillende og har betydet panik og sidste øje-
bliks redninger. 

I Konkurrencesektionen oplever vi, at det er vanskeligt at få fl ere af vores klubber til at tage del i det 
fælles ansvar der er ift. at sikre en fornuftig afvikling. For at få løst denne udfordring bliver løsnin-
gen fra 2017 at klubberne må stille med et antal kvalifi cerede dommere set i forhold til antallet af 
gymnaster de har med, således som det allerede praktiseres med succes i Tumbling. Ansvaret for 
at sikre det nødvendige antal dommere vil således blive lagt på klubberne i stedet for som nu hos 
Konkurrencesektionen.

TeamGym
Politisk struktur i UTG
Det har været en fantastisk sæson for TeamGym. Vi fortsætter med at få fl ere gymnaster, der dyrker 
TeamGym og har i sæson 15/16 haft en vækst i konkurrencelicenser på 7%. Når vi ser os omkring i 
landet ser man fl ere og fl ere springcentre skyde op i byerne og endnu fl ere er på vej. Det fantastiske 
ved det er, at de gode faciliteter fl ytter ind i byerne og det giver foreningerne bedre betingelser, og 
med det vil der komme endnu fl ere TeamGym-gymnaster.

Der er dog også en bagside af medaljen. Væksten medfører også mere arbejde i Udvalget for Team-
Gym (UTG). Vi fortsætter derfor med at forstærke vores sektioner, så vi kan blive ved med at fi nde 
fl ere frivillige, der kan hjælpe til med at løfte den naturlige ekstra arbejdsbyrde der følger med, når 
vi bliver fl ere. En anden udfordring ved væksten er også, at vi er ved at nå et maksimum for hvor 
mange hold der kan deltage i konkurrencerne med den nuværende konkurrencestruktur. Derfor vil 
fremtidens konkurrencestruktur være et emne UTG vil bruge en del tid på i den kommende sæson.

Medier - Winners Final og DR sporten
Winners fi nal blev igen i år en endnu større succes end sidst. UTG har løftet overliggeren for hvor-
dan Winners Final kan afholdes, og både gymnaster og publikum var begejstrede for dagen. DR 
Sporten livestreamede for første gang en hel dags TeamGym via DR's eget medie. Vi slog alle rekor-
der for streaming på DR for nationale konkurrencer, og med aftalen med DR, sikrede vi at 27.000 
seere kunne følge med i vores sport hjemmefra. Vi har efterfølgende haft en rigtig god dialog med 
DR og forventningen er, at vi som minimum laver samme set-up sammen med DR til Winners Final 
2017.
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Rytmisk Gymnastik
Grand Prix
Reglement
Vi har i dette arbejdsår spændt ventet på, hvordan man ude i foreningerne ville modtage regle-
mentsgruppens “hovedrengøring” af reglementerne, da de for første gang skulle i brug. Vi har 
dog fået mange positive tilbagemeldinger. Gruppen har forsat arbejdet med at forenkle, samle og 
tilrette, uden at foretage de helt store ændringer i reglementet. Dog fi nder vi det nødvendigt med få 
tilrettelser, som vi er stødt på undervejs. Vi har valgt at sætte forslag op til ændringer i reglementet 
for indeværende sæson, som skal godkendes her på årsmødet.

Kurser og uddannelse
I URG har vi et mål om at alle vores foreninger skal have veluddannede trænere. Det gælder fra hjæl-
petrænere til cheftrænere. Uddannelse er vigtig for os, og vi bakker op om de uddannelsesniveauer 
som GymDanmark udbyder. Mange af vores erfarne trænere og tidligere udøvere er med til at ud-
vikle uddannelserne. Nu er turen kommet til Træner 2. URG skal have udviklet et ATK-modul i sam-
arbejde med TeamGym og Tumbling, samt et specifi kt modul til GPR trænerne på Træner 2-niveau. 

Æstetisk
Camps
I sæsonen har vi valgt at fortsætte den samme camp-struktur som tidligere: en basiscamp i efter-
året, og en elitecamp i januar måned med henblik på at ”booste” de udtagne hold til international 
deltagelse. Basis camp 2015 blev afholdt i Odense d. 13. september 2015. Campen var åben for alle 
hold inden for AGG og Grand Prix, og havde fokus på grundtræning og teknik.  Elite camp 2016 blev 
afholdt i Greve d. 9.-10. januar, og her deltog de hold, der var udtaget til A-grupperne, samt B-grup-
perne i børnekategorierne. Vi havde denne sæson også valgt at tilbyde vejledning i koreografi  til 
de junior/senior B hold som skulle deltage i internationale konkurrencer. Campen havde fokus på 
grundtræning og teknik samt feedback og vejledning på koreografi .

Dommere
AGG sektionen er endvidere i gang med at udarbejde en langsigtet plan for dommerstruktur, som 
tog sit afsæt i en workshop i august 2016. Det er hensigten, at dommerstrukturen skal være gælden-
de fra konkurrenceåret 2017-18.

RSG
Årets højdepunkt i RSG-verdenen var uden tvivl afholdelsen af Nordisk Mesterskab. Igen var det 
Taastrup, der lagde haller til, arbejdskraften blev delt mellem et par klubber, URG samt GymDan-
mark. Stor tak skal lyde herfra til ALLE, godt arbejde før – under – efter. Stor ros fra de øvrige nordi-
ske lande. Vi vinder ikke guld på gulvet – endnu -  men vi kan arrangere stævner til medalje, tak.

Vores DMer er stadig repræsenteret med alle landsdele, for så vidt angår de individuelle gymna-
ster, mens vi desværre halter lidt i antal grupper. Vi håber stadig på større deltagelse her. Der er nu 
mulighed for at 2 gymnaster stiller op i Duo, og der er kommet et Nordisk reglement, da det er på 
programmet til næste NM. Så vi håber, at denne disciplin kunne tiltrække nogle dygtige gymnaster.
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DISCIPLIN

IDRÆTSGYMNASTIK Mænd
Marcus Frandsen (Gefi on)

Kvinder
Victoria Gilberg
(Vejlby IK)

Hold – Kvinder
KG66

Hold – Mænd
Vejlby IK

TRAMPOLIN Herrer
Benjamin Kjær 
(Haslev TT)

Synkron - Herrer
Lucas Cheung (Haslev TT) & 
Mathias Højby Jensen 
(Greve Gymnastik og Tram-
polin)

Damer
Maila Walmod
(Roskilde GF)

Synkron - Damer
Maila Walmod 
(Roskilde GF) & 
Helena Mogensen (KTK)

Hold – Herrer
Haslev TT

Hold – Damer
Haslev TT

TUMBLING Herrer
Anders Wesch
(Odense 
Gymnastikforening)

Damer
Johanne Nørby
(Odense 
Gymnastikforening)

DOBBELT 
MINI-TRAMPOLIN

Herrer
Renato Queiroz
(Ollerup 
Gymnastikforening)

RYTMISK GYMNASTIK RSG
Nicoline Sachmann
(Taastrup IF)

Grand Prix Rytme
Greve Gymnastik & 
Trampolin

Æstetisk
Greve Gymnastik & 
Trampolin

ROPE SKIPPING Hold
Gug

TEAMGYM Herrer
Gjellerup Sdr.

Dame
Gladsaxe IF

FORBUNDSMESTRE SPORTS ACROBATIK

Dame Par
Sofi e Jensen & Naja Lange
(HI-Skanderborg - Gym. afd.)

Mix Par
Sarah Duus & Kenni 
Christensen
(Toreby Sundby 
Gymnastikforening)

Gruppe 
Natasja Michaelsen, 
Maria Pedersen & Katja 
Frederiksen
(Toreby Sundby 
Gymnastikforening

DANMARKSMESTRE 2015 – 2016
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