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Mødedato: 11/12 2017 

Mødenavn: UIG-møde 

Sted: Idrættens hus, Brøndby 

Til stede: Dorthe, Søs, Carsten, Morten, Jakob, Ralf, Louise 

Referat: V. Louise 

 

 
1. Konstituering og struktur UIG 2017/18 

 
Søs overtager Agnetes plads i KES. 
 

Kommissorie UIG 
 
Morten skriver ind i UIG’s kommissorie-beskrivelse, at UIG kan oprette arbejdsgrupper, der 
får ansvar for opgaver. Dog skal beslutninger i arbejdsgrupper eller sektioner altid gennem 
UIG (UIG er øverste myndighed), medmindre andet er aftalt. 
 
2017/2018’s midlertidige arbejdsgrupper: 
Konkurrence-setup: Dorthe, Morten & Ralf 
Aktivkontrakter: Ann, Søs og Morten 
DIF-struktur, startpakker: Søs, Jakob 
NM: Jakob Maagaard, Louise Brandenborg Jensen, Ralf Petersen, Morten Rasmussen 
 
Faste arbejdsgrupper: 
KIG reglementgruppe: Pia Jakobsen, Ditti, Louise Brandenborg 
MIG reglementsgruppe: Ralf Petersen, Jakob Maagaard, Alexander Wilinski, Marian Rizan 
 
I forhold til de faste arbejdsgrupper er UIG stadig den øverste myndighed, og i princippet skal 
beslutninger i arbejdsgrupperne altid godkendes i UIG, medmindre andet er aftalt. 
Det understeges på mødet, at alle de øvelsesspecifikke dele af reglementerne ikke skal disku-
teres på UIG-møder, men at det er de overordnede strukturerer og visioner, der skal deles på 
møderne.  
Alle arbejdsgrupper holder UIG løbende orienteret. 
 
Referater fra UIG-møder: 
Louise er referent i UIG og skal hurtigst muligt efter afholdt UIG-møde sende referat ud til de 
andre  respektive UIG-medlemmer, og disse skal senest en uge efter godkende referatet, så 
Carsten kan lægge på hjemmesiden. 
 
Nyhedsbrev: 
Det aftales, at der skal sendes nyhedsbrev ud, når der er noget at skrive om. Alle UIG-medlem-
mer skal sige til, hvis de har relevant til nyhedsbrevet. 
 
Kommissoriebeskrivelser: 
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Alle UIG-medlemmer skal kigge gamle kommissoriebeskrivelser igennem, og opdatere med 
tilrettelser senest den 29/1. 
 
 

2. Fra aktivitetsmødet? 
Evaluering: Aktivitetsmødet gik overordnet fint, men der skal være mere styr på øko-
nomien til næste år. Ann og Ralf har efterfølgende mødet forklaring til regnskabet. 
Dette skal laves på forhånd til næste års aktivitetmøde. 
Der var ikke nok tid til MIG/KIG-delen, som overvejes at flytte til regionsmøderne i 
fremtiden. 
Positive tilbagemeldinger i forhold til prioriterings-diskussionen, hvor deltagerne på 
mødet blev inddraget.  
 

 

3. Prioritering og budget/økonomi 
 
Planlægning af langstrakt strategi for Idrætsgymnastik  
Prioritering/organisering  - budget - Hvad er det vi vil fremadrettet - hvad NU? - hvad 
før næste aktivitetsmøde? - hvad på længere sigt?  
 
Det blev diskuteret, hvordan en langsigtet strategi for idrætsgymnastik skal priorite-
res, og hvad der skal ændres på/gøres bedre i fremtiden, således budgettet også kan 
hænge sammen. 
Alle medlemmer skal til næste UIG-møde overveje, hvad de hver især synes, der skal 
prioriteres/gøres. 
 
Landsholdsudtagelsessystem; 
Forslag til nyt landsholdsudtagelsessystem for MIG, med udgangspunkt i oplæg fra de 
mandlige idrætsgymnaster; Bestemte karakterkrav for at blive udsendt til EM og VM; 
Morten undersøger, hvad de generelle bestemmelser i GymDanmark for dette er. 
Alle UIG-medlemmer er enige om, at karakterkrav er en gode idé. 
 
Diskussion om hvorvidt der skal indføres karakterkrav for KIG-gymnaster også.  
Søs og Louise kigger på resultater fra forrige WAG-VM og snakker sammen mellem jul 
og nytår og kommer herefter med et udspil til UIG, som der efterfølgende kan tales 
med Ditti om. 
  

4. KIG-reglement 
Nivå, Helsingør og Gefion har sendt forskellige spørgsmål ind til UIG. 
Louise fremlagde reglementgruppens synspunkter, og hvorfor der er valgt, som der er 
valgt. 
Det blev besluttet, at lave en lille restriktion i forhold til de gymnaster, der ikke har be-
stået trin 7, så de i 2018 kan blive i trin 7, beholde deres egen gulvøvelse osv., som har 
været et stort ønske fra klubberne.  
Det er besluttet, at Louise, i samarbejde med reglementgruppen, laver et skriv, som 
kan sendes til klubberne, som svar og afklaring på deres spørgsmål. 
 
 

5. Talent og eliteseminar januar - skal sælges 
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Der er 54 tilmeldte, og det kan lige nøjagtig nåes, hvis flere vil tilmeldes. UIG-medlem-
mer prikker til folk i lokalmiljøer.  
 

6. Onsdag 24. januar arbejdsgruppe om startpakker  
 
Det skal afklares, hvor dette afholdes henne. 
 

 

7. Proposal - Ditti 
 
Ditti har sendt et forslag om at indføre youth/juniorkonkurrencer på KIG-siden for at 
de yngre COP-gymnaster får flere konkurrencer. 
Der er enighed i UIG om, at dette er en god idé. Louise snakker med Ditti og taler om 
muligheden for at åbne op, så gymnaster fra alle levels kan deltage. 
Louise taler desuden med Ditti i forhold til, om konkurrencerne allerede skal afholdes i 
2018 og finder eventuel dato for dette. 

 

8. Næste møder 
 
Mandag den 29/2 (Skype) klokken 20.15. 
Se desuden møderække (Morten sender ud) 
 

9. Evt. 
 
 
 

Morten Rasmussen 
 
 


