
 

 

GFA møde 31. januar 2015 
Lene Christiansen, Lykke Moesgaard, Anja Astrup Larsen og Lise Ravnkilde (ref) 
 
 
Orientering 
Karina Vestermark Jensen er stoppet som formand for GymHovedstaden og stoppet i 
GFA, da hun er blevet ansat som konsulent på kontoret. 
 
Sidste referat 
Ingen bemærkninger  
 
 
Nyt fra bestyrelsen 
Der er nedsat et udvalg, der skal finde en profil på den direktør/kontorchef man ønsker, 
Flemming Knudsen varetager posten indtil videre.  
 
Udvalg nedsat til at arbejde med DIF-DGI Vision 255075 - samarbejdet mellem DGI-DIF, 
Lene er med i udvalget. 
 
Espen Larsen er ansat som sportskoordinator for GFA (og trampolin og tumbling), hvis vi 
har GFA relaterede ting til kontoret, skal vi altid først gå via Espen. 
 
 
Gymnasternes Dag 
Vi vil lave en kasse med bannere, roll ups og GFA-relevant materiale, samt t-shirts til 
udlån. Vi får lavet: 
Et stort banner med Gymnastik For Alle - GymDanmark 
En roll up med Gymnastik For Alle - GymDanmark 
Et stort banner med Gymnasternes Dag - GymDanmark 
 
Langærmede t-shirts med Gymnastik For Alle - GymDanmark - en til hver i GFA + 10-21 
(afhængig af pris og eventuelt tilbud) til udlån til hjælpere ved GFA og 
regionsarrangementer. 
 
Det er meget ærgerligt, at GFA er nødt til at bruge DSC til indkøb af t-shirts, da de er 
meget dyre og det ikke er synligt, at GFA får del af de mange sponsormidler. Dette må 
Lene gerne give videre til bestyrelsen 
 
Karinas årshjul for Gymnasternes Dag sendes ud til regionerne som inspiration. Både 
Drejebog og årshjul skal redigeres, så der står korrekt om plakater og programmer, fest, 
holdgebyr. Lene 
 
Plakater og programmer til Gymnasternes Dag 
GFA betaler kontoret til at lave layout invitationer og program, ikke print. Regionerne 
betaler selv for print af programmer og eventuel plakat. 
Regionerne sender programpunkter ind til kontoret, der sætter datane ind i layoutet, så der 
er fælles forside for alle regioners Gymnasternes Dag. Kontoret skal have materialet 
senest en uge før. 



 

 

Programmet sendes som fil til regionen, så man selv kan printe, gerne også en print-venlig 
version (sort/hvid mulighed). 
Skal skrives ind i drejebogen Lene 
 
 
Knuthenborg  
Region Sjælland havde lavet aftale med Knuthenborg om opvisning samme dag som 
sidste år. I mellemtiden er Tivoli blevet rykket til denne dag. To opvisningsarrangementer 
kan ikke ligge samtidig. Lise undersøger om Knuthenborg kan rykkes til søndag 14. juni. 
 
 
Tivoli 
Lykke er GFAs repræsentant i GymDanmarks Tivoli-arrangement.  
Vi går i gang med at reklamere for muligheden for at give opvisning allerede nu. Ved at 
fortælle om arrangementet og indkalde video fra hold, der gerne vil med. Videoer skal 
lægges på Vimeo eller YouTube. Lene sender tekst til hjemmesiden til kontoret. 
Til Gymnasternes dag skal der ligge info om Tivoli, Knuthenborg og alle øvrige kendte 
GFA arrangementer.  
Informer de øvrige udvalg om, at vi har deadline på ansøgninger til vores Tivoli-moduler 
(opvisningshold) inden 1. maj og giver besked til ansøgerne senest 8. maj, Anja 
Anja mangler uddybende information om, hvad disciplinhold skal gøre for at komme med i 
Tivoli. 
 
 
Odense  
Bliver ikke i zoo, men måske på Egeskov, aftalen er ikke klar endnu, men skal eventuelt 
være samme dag - Lykke tager fat i Mette, så vi kan få alle tre arrangementer med på 
kommende flyer.  
 
 
Jylland 
Måske kan vi også få en opvisning i en jysk park. Lene snakker med Tenna konsulentet fra 
midt-nordjylland, om hun vil spørge Tivoli Friheden i Århus i første omgang, hvis de ikke er 
interesserede, så et andet jysk sted, måske Jesperhus eller Fårup Sommerland. 
 
 
Gymnaestrada 
Lene overvejer at trække sig fra organisationskomiteen. Det er resten af udvalget ikke 
tilfredse med, vi mener, at Gymnaestrada i den grad er et GFA event og derfor bør 
minimum formanden sidde med og helst flere fra GFA. 
 
Anja efterlyser flere træningssteder, der er for langt at køre til fællesholdstræning. Der er 
enighed om, at information om Gymnaestradaen slet ikke er kommet langt nok ud. Der 
burde have været startet meget tidligere og mere massivt. Forslag om at et udvalg i GFA 
begynder at arbejde med Gymnaestrada2019 ligeså snart det slutter i Helsinki, og måske 
får flere frivillige med i udvalgsarbejdet, måske regionsrepræsentanter, så det nemmere 
kommer ud i hele landet. 
 



 

 

Forslag om at et efterskolehold ikke skal være et hold for efterskoler, men for 
efterskoleelever, næste gang skal vi måske prøve at finde et par efterskolelærere, der vil 
tage holdet. Igen start så snart vi kommer hjem fra Helsinki. 
 
Fremover skal Gymnaestrada være et fast punkt på dagsordenen i GFA , og eventuelt 
holde møde også med DGI en gang imellem, hvis samarbejdet fortsætter. 
 
 
Kommunikation 
Det er en god ide at Lene sender alle mail videre, enten med til orientering, til info, til 
kommentar. Alle sættes cc på, når der kommunikeres, så vi kan følge med.  
Vi håber på, at kontoret vender tilbage til at informere bedre om både arrangementer, 
politik og i det hele taget GymDanmark relevant. 
 
 
Flyers 
Vi foreslår, at der laves flyers, der er mere printervenlige end de nuværende, der kræver 
alt for meget printerfarve. 
Dejligt med et fint layout men vi vil meget gerne have dem i en sort-hvid version, så de kan 
printes alle steder. Lene informerer kontoret 
 
 
Gymcamp  
Det går godt med Gymcamp-tilmeldingen, parkour er med i år for første gang, så der skal 
gøres mere reklame for den del.  
 
Lykke har ikke gjort så meget ud af at finde et sted til GymCamp på Fyn, da der er camp 
både på Berns, Svendborg, Ollerup og Vejstrup, til gengæld har Vojens Gymnastik og 
Idrætsefteskole udtrykt interesse. Det er oplagt at få etableret et samarbejde, vi forestiller 
os, at Vojens har bolden, vi vil gerne være med og bruge vores kanaler til at sprede det ud. 
Lykke tager kontakt til Vojens og finder ud af, hvad de er interesserede i. 
 
Trampolinudvalget vil gerne være med, de sørger selv for transport af trampoliner, hvis 
trampolin skal være med, skal de blive en del af trænerteamet for campen, og 
trampolinspringerne skal også være en del af resten af campen. 
 
 
DIF kongres 
Lene er inviteret af bestyrelsen. Alle vil gerne med. Anja og Lises deltagelse dækkes af 
GFA. 
 
 
Gym for life 
Brande vil gerne holde Gym for life, kontaktperson er Søren K. Nielsen. Det er vigtigt for 
bestyrelsen, at vi holder et Gym for life i år, afhængigt af Fyns arrangement i Egeskov 
bliver det søndag 7. juni alternativt lørdag 6.juni, hvis det passer i Brande. 
 
Lene og Anja overværede det norske gym for life, en rigtig god ting, med en meget dygtig 
konferencier, der bandt det hele sammen og udnyttede publikumsstemningen. Vi kan 
eventuelt spørge Morten Louring. Der var meget lys i Norge, det var lidt for voldsomt. Vi 



 

 

arbejder på at få lys, hvis det er økonomisk muligt. For eksempel en bom i hvert hjørne, så 
gulvet kan rammes ind og gerne med en følgespot. 
 
Sammen med Brande laver vi en liste, over redskaber der stilles til rådighed, med 
udgangspunkt i Brandes beholdning, har man andre ønsker skal man kontakte os. Vi 
ønsker ikke nogen fiberbaner.  
Lyden skal være ordentlig, hvis ikke Brande har selv, skal der købes en udefra, eventuelt 
Jørgen (Lykke kender ham). 
 
GFA står for dommere og medaljer. Brande står for lyd, lys, og alt andet praktisk på dagen. 
Der skal laves en opskrift på, hvem der står for hvad, som kan bruges som kontrakt for 
Gym for life, Vi tager udgangspunkt i Teamgyms stævnekontakt, I år laver vi et aftalepapir 
med Brande, fra næste år laver vi en omfattende stævnekontrakt og drejebog, så der er 
helt klarhed over, hvem står for hvad. 
 
Indtægter: deltagergebyr går til GFA, entreindtægter og eventuelle sponsorindtægter fra 
foreningens egne sponsorer går til foreningen. Foreningen skal stå for et printet program, 
hvor GymDanmarks sponsorer skal have plads, hvis foreningen selv skaffer yderligere 
sponsorer er indtægten herfra foreningens. Oversigt over deltagende hold, Gymnastik For 
Alle - GymDanmarks logo skal bruges, og Gym for Life og det skal desuden indeholde en 
tekst fra GFA. 
 
Brande skal vide, at det er første gang vi laver arrangementet, og vi gerne vil sparre med 
dem. Anja og Lene mødes med Brande, og har kigget på et aftalepapir forinden. 
 
Tilmelding til Gym for life senest mandag 4. maj. I tilmeldingen skrives antal gymnaster på 
holdet og redskabsønsker. 
Vi beder Espen rette Gym for life folderen, så det bliver til en invitation, med praktiske 
informationer på bagsiden. Dato, sted, sidste tilmelding, samt en kort tekst om hvad Gym 
for Life er, med udgangspunkt i teksten i den norske folder. Folderen skal være klar til 
Gymnasternes Dag. Anja og Lene 
 
Vi opkræver et holdgebyr på 100 kroner samt 40 kroner per gymnast/deltager. Hvis der 
kommer mere end 15 hold, deles de op i to grupper, store og små. 
 
Arrangementet skal lægges i kalenderen på hjemmesiden. Anja og Lene følger til dørs 
 
 
Budget 
Vi har to budgetter: 30.000 til GFA + 45.000 kroner til den gode ide. Udkast til begge 
budgetter vedhæftet som exelfiler. 
 
Det er ikke i orden, at GFA kun får 30.000 kroner, der er ikke mulighed for nogen former 
for udvikling. Vi kan kun finde dækning for mødeudgifter. 
 
Vi sætter udgifter til bannere, roll-ups og t-shirts til cirka 12.000 kroner, de tages fra de 
45.000 kroner, da vi ikke selv har kunnet bestemme, at vi skulle brug midler på dette i år. 
Vi fik lavet crew-t-shirts sidste år, som vi kan smide ud nu, da der er forkert logo på. 
Desuden 10.000 kroner fra 45.000 kroner til Gym for Life og 5.200 kroner fra 45.000 
kroner til DIF kongres. Resten af de 45.000 afventer nye ideer. 



 

 

 
Det vil være optimalt, hvis mere end en, har mulighed for at deltage i kongresser, 
internationale møder og lignende. Lene viderebringer til bestyrelsen 
 
 
Møde med regionerne 
Holdes i Odense, hvor vi kan låne Bellinges lokaler gratis. klokken 17.30, sandwich, kaffe, 
te. Mødet skal handle om, hvad regionerne ønsker, og generel information mellem 
regionerne om hvad der sker rundt om i landet. Planlægning af mødet sker via mail. 
Invitation sendes ud til regionsformændene med tid, sted og ide. Lise skriver mail - Lene 
sender 
 
 
Eventuelt 
Lene spørger Karina om hvad der sker med Pinsestævnet. 
 
Under DIF kongressen samles Anja, Lene og Lise og ringer til Lykke, så vi kan holde et 
kort telefonmøde. 
 
Tekster til hjemmesiden, Lise vender tilbage til Lene senest mandag. 
 


