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UTG møde 15. januar 2017 kl. 12.00 – 18.00 

Ølmosevej 2, 4621 Gadstrup 

 

Til stede: Frank, Kim, Kristoffer, Stine, Jeanette, Kenneth, Anne 

                 og Lene. 

Fraværende: Jette  

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt 

2. Godkendelse af referat. 

Godkendt 

3. Status på DR sporten og streaminger 2017. 

WF kommer ikke på DR3 i 2017. DR skal selv finde ca. kr. 100.000 for at det kan 

komme i TV. Det vil de ikke. Så streaming er stadig løsningen indtil videre. 

Der er for mange omkostninger i forhold til personale og teknik. 

Kommunikationen med Morten Thunø, sportsjournalist på DR, vil blive tættere. 

Han skal stadig kommentere på vores streaming. Og på sigt skal det blive så 

vigtigt og seværdigt at DR gerne vil være med via TV. 

 

Er denne investering vejen frem for udvalget og TeamGym generelt? Vores eget 

produkt i form af streaming skal forbedres, så DR bare ikke kan sige nej til det. De 

skal ikke kunne se udenom os. 
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4. Processen omkring DIF støttestruktur. 

Drøftes til næste møde i februar. 

5. Konkurrencestruktur. 

� Nyt struktur blev drøftet. Plan klar til udførelse i 2018. 

� Nyt tilmeldingsfrist 15. november – sidste frist 1. december 

� Skal informeres ud til foreningerne evt. via møder i landsdelene. 

� Principbeslutninger  

Forslaget er, at der skal være 3 regionsmesterskaber -  Jylland, Fyn og 

Sjælland. 

Åbne Jyske skal lukkes, så det kun er de jyske hold, der deltager. Der er 

kommet så mange andre Cup´s og interne konkurrencer i alle dele af 

landet, som kan bruges på samme måde, førhen brugte man Åbne Jyske, 

som testkonkurrencer.  

Jyske, Fynske og Sjællandske.   

1. Licens 

Begynderlicens indføres fra 1. august 2017. 

2. Reglementer 

Forslag til 3 reglementer. Det internationale reglement til de bedste, vores 

eget danske reglement, men undtagelser osv. til middelholdene og B-

reglementet for de hold med laveste sværheder. 

 

Forslag til 2 reglementer. A-reglement med undtagelser (som nu) og et B-

reglement også som vi har nu. ”Vi” (udvalget) skal kunne sortere i antal 

deltagende hold. Vi kan flytte de hold vi vil til B-rækken.  

Eks. rækker:  Elite-, Mester- og Talent-. 
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Talentrækken kan også deles op 2 afdelinger. 1. og 2. runde. 

Fordelingen mellem drenge og piger skal drøftes? Antallet af deltagende 

hold må f.eks. bare ikke overstige 96 hold.  Model til fordeling? 

Der arbejdes videre med en udarbejdelse af strukturen og konsekvenserne 

heraf. 

6. Evt. 

Næste møde tirsdag den 7. februar 2017. 

 

Referent Stine Schou Andersen 

 


