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Behandling af indkomne høringssvar  
 

Følgende refleksioner er modtaget i forbindelse med Strategi 2017-2020, som har været i høring i 
GymDanmarks medlemsforeninger.  

• Der er modtaget høringssvar fra Hermes GF, Københavns Trampolinklub, VGF89, SDU Sport 
Gymnastik, Lyngby-Taarbæk gymnastikforening, IF32 Glostrup Gymnastikforening og Henriette 
Boye Kyhl. 

• Generelt bakker alle op om den samlede strategi 
• Bestyrelsen har behandlet alle svar og justeret strategiforslaget enkelte steder 
• Alle afsendere får personlige svar, v/direktør i GymDanmark Ditte Okholm-Naut 
• Denne note offentliggøres på gymdanmark.dk 

 

Høringssvar opdelt efter strategisk spor 

En ansvarlig økonomi 

Bemærkning: Det bliver svært at finde overskud på 4-500.000 om året.  
Svar: Jf. strategikatalog er der kun tale om et overskud på minimum100.000 pr. år.  

Bemærkninger: Der udtrykkes bekymring for, om Idrætsgymnastik kan modtage penge fra fællesskabet.  
Svar: Der skal jf. DIFs nye økonomiske støttestruktur laves strategiske aftaler for de forbundsaktiviteter 
og satsninger, som ikke kan løbe rundt i sig selv. Det betyder, at der stadig vil og skal være plads til at 
støtte udvalgte aktiviteter, gymnaster eller satsninger. 

Bemærkning: Forvirring om begrebet moderne incitament båren kontingent- og licensstruktur 
Svar: Bestyrelsen er enig i denne betragtning og har valgt at omformulere.  

Spørgsmål: Hvorfor skal GymDanmark øge indtægterne eller rettere hvordan? 
Svar: GymDanmark skal øge egenkapitalen på sigt. For ikke udelukkende, at køre i drift, skal der være 
plads til udvikling.  

Bemærkning: Bekymring for strategisk støtte kan tolkes, som at man skal opfinde nye projekter, der kan 
passes ind i projektpulje-formuleringer, og derved fjerne fokus fra kerneydelser. 
Svar: Det er ikke tanken, at den strategiske støtte udelukkende er projektorienteret. Den kan også 
sagtens være til drift. Bestyrelsen har i Strategi 2017-2010 givet rum til både mangfoldighed, plads til 
specifikke områder og atleter. Det handler om at gøre det så godt som muligt, inden for det man har 
prioriteret. 
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Mere gymnastik for pengene 

Bemærkning: Vi hilser en ny elitestruktur velkommen, men vil samtidig understrege nødvendigheden af, 
at sikre talentudviklingen og dermed tilgangen til eliten. Ser det afgørende, at inddrages direkte i 
arbejdet med udvikling af en ny elite- og talentstruktur.  
Svar: Bestyrelsen er enige i, at det er afgørende, at klubberne involveres direkte. Bestyrelsen 
vedkender, at det ikke står fuldstændig tydeligt i strategi 2017-2020, da elitestrukturen er under 
udarbejdelse, men at der arbejdes på, at netop eliteklubber er en del af elitearbejdet og udvikling af 
den nye elitestruktur. 

Spørgsmål: Forventning om fortsat udvikling af talenter og elite, dog svært at tage stilling til, når 
elitestrukturen tænkes ændret.  
Svar: Bestyrelsen forstår godt, at spørgsmålet stilles, da den nye elitestruktur ikke er fremlagt. 
Bestyrelsen har fokus på dette område. 

Gymnastik på alle niveauer 

Bemærkning: Ønske om en opdeling i strategisporet mellem bredde og elite, og spørgsmål om der er 
foretaget en prioritering inden for konkurrencegymnastikken så nogle vægtes mere end andre.  
Svar: Vi ønsker netop ikke, at der skal være et skel mellem bredde og elite, idet bredden skal være 
fundamentet i alt, hvad vi laver. Det er tanken med den nye strategi, at der i disciplinudvalgene bliver 
tænkt udvikling af gymnastikken på alle niveauer. Der vil stadig blive lavet prioritering af topeliten. 

  
Spørgsmål: Spændende med en erhvervs ph.d., men ønsker uddybning af, hvordan forskning 
understøtter initiativer og træning i GymDanmark? 
Svar: Den erhvervs ph.d. der er ansøgt om, vil omhandle trænerens rolle i gymnasternes 
vedholdenhed. Det er tænkt til udvikling i talent- og elitemiljøer, men det er håbet, at resultaterne også 
vil kunne bruges i den øvrige træneruddannelse i GymDanmark. Strategimålet er taget ud af 
strategikataloget, idet målet er beskrevet i strategisporet samarbejde. 

Det stærke brand 

Bemærkning: Savner mål om trænings- og opvisningsgymnastikken 
Svar: Bestyrelsen er enig og har indsat nyt mål i strategikataloget i dette spor. Målet hedder ’Styrkelse af 
GymDanmark-brandet Igennem events’ 

 

Formuleringer i strategikataloget 
 
Forslag til nye formuleringer er modtaget, bestyrelsen fastholder nuværende formuleringer, med 
undtagelse af konsekvenstilretning fra atleter til gymnaster. 


