
 

 

GFA møde 18. august 2014 
 
Til stede: Lene Christiansen, Lykke Moesgaard, Anja Astrup Larsen, Kitt Sanne Montell, 
Karina Vestermark og Lise Ravnkilde (ref) 
 
 
Siden sidst 
Regionsformændene har haft møde og debatteret opgaver og rollefordeling. Der ønskes 
en rød tråd i arbejdet. Regionsformændene mødes igen sidst i august. Regionerne skal 
ikke dikteres en masse fra GFA, de skal lave det, de brænder for, regionerne er også 
andet end GFA, det er naturligt for regionsformændene at møde op til konkurrencer. 
 
Både Nord- og Sydjylland mangler udvalgsmedlemmer og repræsentanter til GFA. 
 
Kitt er netop ansat som teamleder for konsulenterne på kontoret, hun er GFAs nye 
koordinator. 
 
Udviklingskonsulent for Jylland Camilla Felsager har ikke ønsket af fortsætte og afløses 1. 
september af Tanja ?, tidligere redskabsgymnast, Lene Christiansen deltog i 
ansættelsessamtalerne. 
 
På budgetseminaret før sommerferien blev regioner og GFA tildelt samme beløb som 
sidste år. Dog med den betingelse at der kommer særskilte midler til Gym for life. Ulrik 
Blinkenberg lovede, at der bliver fundet penge til at skyde Gym for life i gang. 
 
På et minimøde i Tivoli hvor de fleste GFA—medlemmer deltog, blev man enige om at 
prioritere Gym for life. Vi skal være klar med noget, der kan fremlægges på 
repræsentantskabsmødet. 
 
GymCamp var igen i år en succes. Det overvejes at gøre campen en dag længere og også 
tilbyde parkour som en aktivitet. Der efterlyses en lignende camp i Jylland. KITT finder ud 
af, hvordan regnskabet ser ud for Gymcampen. 
 
 
Gym for life 
Lene og Lise har lavet et forslag til reglement og foreslået 9. eller 10. maj til Gym for life i 
2015, alternativt 6. juni. 
 
Lykke har deltaget i Gym for life da det blev afholdt første gang i Østrig i 2009 og hun var 
med som gæst hos Grevinderne, da de var med i Sydafrika i 2013. 
 
Vi har allerede modtaget en invitation fra Norge til Gym for life i 2017 - så sæt kryds i 
kalenderen: 26.-30. juli 2017 
 
Vi skal have introduceret Gym for Life til de danske foreninger. Vi har lavet et dansk 
reglement med udgangspunkt i det norske. LISE gennemskriver og indsætter dagens 
rettelser. Vi har ikke kategoriseret efter alder, vi skal have skudt i gang og set hvor stor 
interessen er. Tanken er at vi skal finde en forening der vil være værter, og så skal det 
skydes ud fra kontoret. 
 
Det bliver forhåbentlig med lys, så man kan lave en teaterscene, vi har skrevet minimum 
800 publikumspladser. GFA-udvalget vælger hvem der skal være dommere. 



 

 

 
LENE forsøger at spørge Allan fra Grevinderne om de vil være værter - dernæst 
Silkeborg. Derefter spørger LYKKE Bolbro og så TPI. Arrangerede forening skal være 
DGF-forening, alternativt kan vi spørger Vejen, eller andre der er vant til at arrangere store 
opvisninger. Hvis ikke arrangerende forening har erfaring, skal vi lave en drejebog til dem. 
 
Der skal være penge i det for den arrangerende forening. LENE og KITT finder ud af, 
hvordan der afregnes, tilmeldes og andet praktisk. 
 
Vi håber ikke, at de enkelte gymnaster skal have konkurrencelicenser. Konkurrencen kan 
på ingen måder sammenlignes med DM eller andre kendte konkurrencer. Gym for life skal 
mere tænkes som et stævne end en konkurrence. Der skal være et tilmeldingsgebyr, hvor 
alt er inkluderet. 
 
Enten skal man være medlem af DGF for at være med til Gym for Life eller også skal man 
betale et forhøjet gebyr, som svarer til prisen for at melde sig ind. 
 
Gym for life er for foreningshold, Ikke for Verdenshold eller landsdelshold, 
 
Den danske Gym for Life Challenge er ikke kvalificerende til det internationale. Det er frit 
for DGF-foreninger at melde sig til Gym for life i Norge, hvis man vil med. 
 
 
Fra regionerne 
Region København har været på Bornholm i pinsen. Bornholmerne er overraskede og 
glade for interessen. Næste pinse arrangerer region København i samarbejde med ?? fra 
Bornholm et stort pinsestævne for 12-16 årige. ?? Er i øvrigt nyt medlem af DGF, der har 
meldt sig ind for at være med til at arrangere stævnet. 
 
Stævnet skal være for hold og byde på workshops, opvisninger, oplevelser og fest, 
nytænkning i forhold til stævner, der kommer meget snart besked ud til foreningerne om at 
reservere pinsen, 22.-25. maj 2015. Den første måned er det kun hold fra region 
København der kan tilmelde sig, derefter åbnes for hele landet. Der forventes minimum 
200 gymnaster. 
 
Region Sjællands opvisning i Knuthenborg gik over al forventning med deltagelse af mere 
end 200 gymnaster fordelt på ni foreninger. To timers showopvisning i solskin og blæst. 
Der er ikke aftalt noget endnu, men region Sjælland håber på, at gentage opvisningen 
næste år, søndag 21. juni, 
 
Region Fyn planlægger at lave et seniortræf på Berns 22. eller 23. september. 
 
 
Gymnasternes Dag 2015 
Region København og Sjælland samarbejder igen i 2015, denne gang med region 
Sjælland som primus motor. Dagen holdes i 8. februar i Køge. 
 
På Fyn bliver det 8. marts i Odense 
 
Midtjylland er ikke sikker på hvor det skal være endnu, men satser på 28. februar eller 1. 
marts. Hvis Nord og Syd skal være med til en fælles jysk gymnasternes dag skal det ligge 
nogenlunde centralt. 



 

 

 
 
DGF performance 
Karina Vestermark har lavet en styregruppe sammen med ?????????, der planlægger at 
mødes en weekend i september for at lave et detaljeret oplæg om projektet. 
 
DGF i Tivoli  
Vi skal have flere hold med, derfor skal vi være meget tidligere ude. 
 
 
Årsmøde 
Bestyrelsen foreslår at repræsentantskabsmødet lørdag 25. november efterfølges af GFAs 
årsmødet. Fra bestyrelsens side er der er forslag om, at alt skal afholdes på en dag, både 
repmøde og aktivitetsmøder. GFA mener stadig at fredag aften vil være det bedste, 
alternativt efter repmødet. Hvis det bliver lørdag, skal der gå tid mellem repmødet og 
årsmødet. 
  
LENE spørger om Sanne vil præsentere Family og Janne Gymnaestrada. Vi skal 
selvfølgelig selv præsentere Gym for Life. LYKKE spørger Allan fra Grevinderne om han 
vil gøre det. 
 
 
Eventuelt 
Vi skal brede alt ud så meget som muligt og så er det kontoret der skal tage sig af alt det 
praktiske med tilmeldinger og så videre 
 
Lav flyer - der kan deles ud til foreningerne - med alle GFA og regionsopvisninger 
 
 
Næste møde 
30. oktober klokken 18.00 i Viborg, hvor vi taler om årsmøde og Gym for Life 
 


