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Velkommen!

1. Oplæg om GymDanmarks placering i det 
idrætspolitiske billede

2. Den nye organisering – proces

3. Strategi 2017-2020

= De mål vi skal nå sammen
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2. Ny organisering - proces

Repræsentantskabet har besluttet, at der skal være en bestyrelse, 
hvor alle medlemmer er valgt på bestyrelseskompetencer.

3 hovedspørgsmål:
• Hvilke kompetencer er vigtige for en organisation for 

GymDanmark* 
• Hvordan får vi fat i folk med disse kompetencer?
• Hvordan formidles kandidaternes kompetencer til 

repræsentantskabet?

Hvem skal finde svar:
• Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal komme med bud på 

dette. 
• Den 31. januar inviteres alle interesserede til et tema-møde, hvor 

denne gruppe kan få input til deres arbejde.

*der er et oplæg fra DIF, men det skal tilpasses GymDanmark 3



3. Strategi 2017-2020
Eftermiddagens formål

Vi skal:

• Skabe sammenhæng mellem strategisk indsatser og driften 
af aktiviteterne.

• Arbejde os ind i den nye virkelighed med en bestyrelse uden 
udvalgsformænd. 

• Komme tættere på hinanden 

Fordi:
GymDanmark er gymnastikkens fællesskab
• Fælles strategi
• Fælles mål
• Fælles indsatser
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GymDanmark er:

En samlet organisation

Mange kræfter, ildsjæle, aktiviteter og idéer

Sammen kan målene i strategien indfries

GymDanmark skabes af

ALT DET VI GØR TILSAMMEN
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Samarbejde om strategi

• Har altid være én organisation

• Flere discipliner er kommet til

• Ønsket at arbejde i samme retning

• Strategikatalog har altid været fælles 

Seneste strategi blev vedtaget på 
repræsentantskabsmødet 2016
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Danmark i Bedre Bevægelse
De 7 strategiske spor
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DIF som medspiller

• Sideløbende ændrede DIF støttestruktur

– Fra historik til strategi

• Opbakning fra DIF til 5 spor
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De 5 spor DIF støtter

1. Mere Gymnastik for pengene 

2. Gymnastik som træningsform

3. Uddannelse 

4. Talentudviklingsmiljøer

5. Flere af vores foreninger aktive i vores tilbud
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DIF = Pengene følger strategien 

Derfor kunne strategien allerede konkretiseres i 
december 2016

Stormøde i december 2016: Kick off, idé-udvikling i alle 
udvalgene

Udvalgene arbejde hver især videre med forslag og 
indstillede til bestyrelsen

Primært fokus for udvalgene var spor 5: 

Vi vil gøre flere foreninger aktive i vores tilbud
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Modellen så sådan ud

Uoverensstemmelse mellem foreninger og aktiviteter
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Konkurrencer
Ikke-konkurrenceaktiviteter

2016 Primært fokus: 
Kun 10.000 af vores 190.000 
medlemmer har en licens. 

1/2 af de ikke-konkurrenceaktive 
foreninger frekventerer aldrig
tilbud fra GymDanmark. Det er 
over 100 af vores foreninger. 

Vi vil gøre flere foreninger aktive 
i vores tilbud



Vi vil gøre flere af vores foreninger aktive 
i vores tilbud

Vores Gymnastik-discipliner er basis for al aktivitet
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Konkurrencer

Ikke-konkurrenceaktiviteter

2016 2021



Udarbejdelsen

• Stormødet var kick off (december 2016)

• Udvalgene udarbejde efterfølgende forslag til, hvordan 
disciplinerne kunne tilbyde flere aktiviteter end konkurrencedrift

• Indsatserne lignede hinanden: startpakker, træf/stævner/camps 
og mentorordning.

• Bestyrelsen tog beslutning om at indskrive: Startpakker i 
indstillingen til DIF i spor 5

• DIF har nu godkendt strategien og økonomien bag

Nu er det vores tur til at vise, at vi kan følge strategien
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Resultatmål for spor 5

SPOR 5

Vi vil gøre flere af vores foreninger aktive i vores tilbud

Resultatmålet:

Vi vil udvikle tilbud til medlemsforeningerne og derved 
sikre at mindst 80% af medlemsforeningerne benytter 
forbundets tilbud. 

Men hvordan kan vi være noget for alle foreninger?
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Alle foreninger i samme model
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Gymnastikforening - konkurrence

Disciplin 1 Disciplin 2 Disciplin 3
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Landsholdsgymnaster

Konkurrencehold

Ikke-
konkurrencehold

Konkurrence-hold

Ikke-
konkurrencehold

Bestyrelse 

Ikke-
konkurrencehold



66% af vores Gymnastikforeninger

(Disciplin 1) (Disciplin 2) (Disciplin 3)
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Gymnastik hopGymnastik 
redskaber

Bestyrelse

Gymnastik 
bevægelse



Øvelsen

• Vi skal tilbyde dem udvikling af foreningen, 
gymnastikken, trænerne og gymnasterne VIA vores 
discipliner
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3 træningsniveauer

Træne for at træne 

For at mestre

Alle aldre og discipliner

Træne for at præstere 

Arbejde frem mod opvisning eller konkurrence

Alle aldre og discipliner

Træne for at forfine 

Arbejde på internationale senior-resultater

+16/18år
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De tre træningsniveauer

20



Lagkagen set fra oven
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Foreningernes virkelighed

Hver disciplin har hold i foreningerne

• Børnehold

• Begynderhold

• Voksenhold

• …

• …

• Giv eksempler på foreningshold og placér dem i lagkagen.

• Læg særlig vægt på at beskrive hold, som ikke dyrker 
konkurrence - og i alle aldre.

• Må gerne være fiktive holdtyper
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• Modellen fra et uddannelsesperspektiv

• Modellen fra et talentperspektiv
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1. Arrangementer

(Seminarer, lejre, konkurrencer,)

2. Uddannelse og kurser

3. Udvikling via rådgivning og forløb

Uanset aktivitet, alder eller niveau

24

GymDanmarks tilbud



Gruppearbejde

• Hvordan giver modellen mening for jer?
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GymDanmarks tilbud til målgrupperne

Uddannelse
• Forening: DIFs kurser (Hold foreningen i form)
• Træner: GymTræner og kurser
• Gymnast: Kursus

Arrangementer
• Forening: Temaaften, seminarer, netværksmøder
• Træner: Seminarer, netværksmøder
• Gymnast: Stævner, lejre, fællestræninger, opvisninger, 

konkurrencer

Konsulentbistand til udvikling
• Foreningsudviklingsforløb: Samarbejdsmodel, startpakker
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Refleksioner over lagkagemodellen

Lørdag den 25. november 2017



Hvorfor nu alt det lagkage?

• Er det en bagedyst?



Hvad bidrager ”nederste lag 
i kagen” med til jeres 

disciplin med?



Hvornår træner man jeres 
disciplin?



Hvordan gør vi det 
”toppen” at være i bunden? 



Hvad tænker I når I hører 
Startpakker?



Startpakker i udvalg

Søndag den 26. november 2017

Scandic Hvidovre



Nå, hvor kom vi fra?

Sæt dig alene eller med en makker og reflekter og noter 
de pointer, du har taget med fra i går.
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Kort opsummering

Et forbud er defineret som:

Sammenslutning af foreninger med fælles interesse.

Samt ønske om at samarbejde om denne interesse.

GymDanmark er ikke en sammenslutning af discipliner, 
men en sammenslutning af foreninger. 

Det er dém, vi skal være noget for i fællesskab.

Foreningerne har besluttet at vi skal være fælles om 
Strategi 2017-2020
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De 5 spor DIF støtter

1. Mere Gymnastik for pengene 

2. Gymnastik som træningsform

3. Uddannelse 

4. Talentudviklingsmiljøer

5. Flere af vores foreninger aktive i vores tilbud

Lørdag eftermiddag har vi zoomet ned på konkretisering 
af spor 5

Men vi er fælles om dem alle 
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Startpakker

• Opsummering

• Et bud fra Pedersborg
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Startpakke i vores udvalg!?

• Hvordan kunne en ‘trænings’-startpakke se ud i vores 
udvalg?
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Arbejdsgrupper på tværs af udvalg

• Uddannelses arbejdsgruppe

• Talent & elite arbejdsgruppe

• Startpakke arbejdsgruppe
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Hvordan kommer vi videre?

• Hvordan vil vi formidle idéen om startpakke i vores 
disciplin til resten af udvalget?

• Hvem kunne tænkes at ville arbejde med startpakke i 
vores disciplin?
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Sådan kommer vi videre!

• Sådan vil vi præsentere idéen for resten af udvalget.

• Vi har en idé om, at disse to vil arbejde med startpakke 
i vores disciplin.
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Startpakke arbejdsgruppen

Startpakke arbejdsgruppen mødes første gang

onsdag den 24. januar kl. 17 – 20 i Nyborg.

Formand melder navne ind til Betina, bjn@gymdanmark.dk

senest 10. januar.
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Tak for denne gang


