
   
 

Udvalget for TeamGym 

 

 

UTG møde 21. september 2015 kl. 18.30-21.30 

Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg 

 

 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

2. Godkendelse af referat. 

Godkendt 

3. Ref. af UEG-TG i Italien 

10 nationer var fremmødt. Fokus på udviklingen af TeamGym med gruppearbejde. 

Præsentation af vores set-up. Fælles bestemmelser/ tanker for, hvordan det skal være 

fremadrettet. 

Visionsmøde, vi vil gerne ind i Østlandene. Synes vi det er en god ide i DK? Forskellige 

løsninger på størrelser af rytmegulvet. Forskellige forslag fra flere lande. 

Nye lande kan ikke se løsningen på en evt. investering hvis de skal implementere 

TeamGym. Derfor står de lidt på bagbenene. Vi skulle måske hellere vende snuden 

mod f.eks. Nordamerika, Asien osv., hvor der er foreningskultur. De har mulighed for 

at investere. 

Der kom dog ikke nogen faktuel løsning på alle de stillede spørgsmål pog visioner. 

4. Referat af bestyrelsesmøde i GymDanmark 17-09-2015 

• Licens 

Deltagergebyr for efterskoler stiger til 100 kr. pr. gymnast (nuværende 35 kr.) 

dette giver en forøget indtægt på 60.000 kr.  UTG har fået lov til at beholde 

pengene til dommeruddannelse/medie. 
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Licensen bliver lagt op til at den deles op i regionale og nationale licenser. 

Begyndere skal også betale et symbolsk beløb, men lempet i forhold til A 

konkurrencerne.  

Licensforslaget er tilbagekaldt. 

 

Opfordring til klubberne, at de kommer om søndagen til aktivitetsmø-det. 

• Bundlinjeprincip 

Såfremt udvalget viser overskud på årets regnskab, større end det 

budgetterede, kan der ansøges til bestyrelsen om at få lov til at overfører 

beløbet til andre opgaver. Evt. til landsholdene.  

 

Landsholdene havde for året 2014 et underskud på 450.000 kr.  

Der skal evt. være et punkt i budgettet, der hedder elitesektionen!! 

TeamGym får ikke tilskud fra f.eks. DIF eller andre. Det er en skævvridning i 

forhold til, at vi ikke selv kan fordele de indtægter vi  

selv tjener. 

 

Uddannelse 

Der er nu nedsat et uddannelsesudvalg, der vil tage sig af trænerud-dannelse, 

herunder TeamGym trænere. 

Der er afsat 50.000 kr. til ATK for TeamGym og Tumbling. (De andre har kostet 

1.050.000)…. 

200.000 kr. er øremærket til uddannelse (ATK) 

Hvis pengene bliver i eliteudvalget bliver de fordelt efter fordelingsnøgle og 

flere grene får glæde af pengene. Hvis de bliver flyttet til uddannelse er det kun 

TeamGym og Tumbling der får del af kagen. Derfor vil de (bestyrelsen) ikke 

flytte pengene. 

(150.000 kr. er dog nu bundet til ATK) 50.000 kr. er overført til 

uddannelsesudvalget. 
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5. Sektionerne rundt 

• UTG-Update 

Ny måde at formidle ”sektionerne rundt” på. 

Skema sendes rundt til highlights.  

Uddybes til næste møde. 

6. Forberedelse af aktivitetsmøde 

Årsberetninger skrives og sendes til kontoret senest d. 28. september. 

7. Evt. 

• Spørgsmål fra SG ang. junior begynder 

Iflg. bedømmelsesreglementet kan vi godt oprette en række for begynder. F.eks 

U13-15. 

Kan godt nås i dette konkurrenceåret? 

• Spørgsmål fra Nivå ang. juniorhold 

Fælleshold til NM udtagelse. Nivå/ Himmelev Veddelev. 

Hvis man sammensætter hold til udtagelsen, ”hænger” man så på denne 

sammensætning til årets SM og DM 

JA -  det gør man. Foreningshold går forud for sammensatte hold. 

 

• Dommerudvalget: Nåleuddeling til dommere 

Bedre fordelingsnøgle ønskes! 

Budget for dommeruddannelse og dommerforum – gennemarbejdes 

for en reducering af udgifterne. 

Spotkurser – info af ny reglement  - 2 på Sjælland/1 Jylland/1 Fyn, 

udarbejdes af dommerudvalget. Budget sendes til kasserer. 

Referant Stine Schou Andersen 

27. 09. 2015 

 

  


